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ÅRSMØTE REFERAT MEDLEMSFORENINGEN KUNSTHALL GRENLAND
Tilstede: Tom Hovinbøle, Bjarne Nærum, Berit Iversen, Ann Kristin Eriksen, Stian
Lilholt Thorsen, Kåre Kristiansen, Stein Devik, Elisabeth Bärwald, Catrine Orr og
Andreas Rishovd
Saker:
01/2016 Godkjenning av ordstyrer og referent: Tom foreslått som ordstyrer og
Andreas som referent.
Årsmøtet godkjenner valg av ordstyrer og referent.
02/2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden. Innspill fra Catrine om å sende egen
mail til medlemmer på årsmøteinnkalling samt utsendelse i post sammen med
kontingent. Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.
03/2016 Gjennomgang av årsberetning/ rapport 2015
Andreas gikk igjennom rapport. Innspill fra årsmøte underveis på punkter som skal
inn i rapporten. Justert rapport legges ut på web og godkjennes på neste
styremøte.
Årsmøte godkjenner årsberetning/ rapport med forbehold om justering og tilføyelser.
04/2016 Gjennomgang av årsregnskap.
Andreas gikk igjennom regnskap for 2015 som viste et overskudd på kr. 2664,Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2015.
05/2016 Plan og budsjett for 2016.
Tom la fram følgende planer for Medlemsforeningen: 2016 budsjettet har et tak på
ca. Kr. 100 000,- Disse foreslåes brukt til;
1. Foredragsrekke inn mot festivalen Greenlighdistrict.
2. Filmklassikkerserien
3. Underwood utstilling 2017, der arbeidet starter i 2016.
Årsmøtet godkjenner planer og budsjett for 2016.
06/2016 Fastsetting av kontingent 2016.
Årsmøtet godkjenner at kontingenten holdes på 2015 nivå.

07/2016 Innkomne forslag
Styret i Medlemsforeningen Kunsthall Grenland har siste halvår arbeidet med å
justere vedtektene, tidligere Porsgrunn kunstforening. Tom gikk igjennom forslaget
om vedtektsendringer. Enkelte presiseringer og fin justeringer ble gjort etter innspill
fra årsmøtet.
08/2016 Avstemming om vedtektsendringer.
Årsmøtet godkjenner vedtektsendringene og de nye vedtektene som foreligger.
Protokoll føres på dokumentet med de nye vedtektene som signeres av nytt styre i
medlemsforeningen Kunsthall Grenland.
De nye vedtektene ligger som vedlegg til årsmøtereferatet.
09/2016 Valg
Valgkomiteen foreslo følgende styre:
Styreleder Tom Hovinbøle – 1 år igjen
Styremedlem Stian L Thorsen – valgt for 2 nye år
Styremedlem Bjarne Nærum – 1 år igjen
Styremdlem Berit Iversen – valgt for 1 nytt år(M. Baun hadde 1 år igjen)
Styremedlem Trine Billington – Nytt styremedlem valgt for 2 år
Varamedlem Kåre Kristiansen rykker opp som styremedlem for 2 år
Nytt varamedlem Elisabeth Bärwald – valgt for 1 år
Ann Kristin Eriksen og Marius Baun takkes for innsatsen som styremedlemmer.
Ny valgkomite: Stein Devik og Ann Kristin Eriksen
Årsmøtet godkjenner valget og ønsker velkommen til første styremøte 12.05 kl.
19.00
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