Protokoll styrelsemöte 31 aug 2020
Närvarande: Christel L Berit S Cian B Tuss L Maria L Carina S
§1 Mötet öppnas
§2 Christel L valdes till mötesordförande Carina S valdes till
sekreterare Tuss L valdes till justerare
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Förgående mötesprotokoll godkändes.
§5 Rapport ekonomi, vår kassör Cian meddelar att föreningen
följer årsbudget med bra resultat. Av 618 000 kr har vi haft
kostnader på 157 000 kr. 33 000 kr finns avsatt för användning
för utbytesprojekt som beslutas att vara en punkt på nästa
medlemsmöte.
§6 Rapport från utställningsgruppen. Helga S förfrågan om
extra medhjälpsersättning i samband med hennes kommande
utställning avslås med motivering att det redan finns budget
som man får förhålla sig till när kontrakt skrivs med galleri
Rostrum, 500 kr för frakt mot kvitto beviljas.
Mötet säger ja till bensinkostnad mot kvitto för utställare Jan-K
Persson 5250 kr för halva fraktkostnaden. Christoph och
Sebastian Mugger beviljas tillsammans 3000 kr i fraktersättning.
Patrick Gabler beviljas 300 euro.
§7 Projekt 2020, medlemmar ska uppmanas att inkomma med
idéer.
§8 Katalog och arkivgrupp, punkten bordlades och ska tas upp
på nästa medlemsmöte.
§9 Vaktlista och koordinatorer, fortsatt viktigt att få medlemmar
att sätta upp sig på detta.

§10 Övriga frågor, Ang/ Adsl internet uppkoppling ska det lagas
1 sept. Christel L fått offert från Telenor, galleriet behöver
noggrant se över tele och internet problematiken.
Ang förfrågan om Barbros dotter får ha tillgång till galleriet för
Celloövning säger styrelsen ja men föreslår att Barbro kontaktar
grannar om detta. Ang Barbros andra förfrågan om budget till
projekt för icke medlemmar avslås men styrelsen föreslår att
budget finns om Barbro som medlem i galleriet och
projektledare kan ansöka om projektpengar.
Sofies A förfrågan ang utställningsersättning för
sommarutställning avslås med motivering att det är inte
budgeterat i årets budget.
Christel L meddelar Barbro H och Sofie A styrelsens beslut.
§11 Mötet avslutades, nästa styrelsemöte bestämdes till den
21 sept kl 18.30.
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