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Protokoll fört vid medlemsmöte, extra inkallat i syfte att uppdatera KFA stadgar, 
enligt tidigare beslut i förbudsstyrelsen. 
Måndagen den 19 okt. 2015, Klippan, Majorna lokal Hörnet. 
 
Anteckning av närvarolista. 
Deltagarna på mötet antecknades på en lista. 
 
 

1. Mötets öppnande, utse mötesordf. Och mötessekr. 
Mötet beslutade att utse Ingemar Andersson till mötesordf. Och till mötessekr. Utsågs Tony 
Roos. 
 

2. Förslag till stdageförändring. 
a) vid § 1. Namn och verksamhetsområde. Förslag till tillägg; designers, scenograf, 
konservator, attributmakare. 
 
Mötet beslutade att ställa sig bakom förslaget till stadgeförändringen. 
 
b) vid § 14. Föredragningslista för förbundsstämma. 
Förslag till tillägg; a)föreningens ordförande för en tid av ett år, 
b) två ledamöter utses för en tid av två år, 

c) två ledamöter utses för en tid av ett år, 
d) två suppleanter utses för en tid av två år, 

e) två suppleanter utses för en tid av ett år. 
 
Mötet beslutade att ställa sig bakom förslaget till stadgeförändring. 
 

3. Förslag till samarbete med tjänstemannafacket Unionen, erbjudande om att gå 
med som egenföretagare, medföljer ett antal förmåner. 

Information lämnades om förslaget från Unionen gällande deras förmåner och kostnader för 
att kunna blir medlem som egenföretagande konstnär. Brevet ska skickas ut till 
medlemmarna som  ett erbjudande, då man kan erhålla företagsförsäkring, a-kassa m m. 
 

4. Övrigt. 
− regler, kostnad för temautställningen på stadsbiblioteket i GBG v 49. 

Start 30 oktober till 6 november. Inlämning 30 okt kl. 09.00 – 12.00. Kostnad per deltagare 
är, 500 kr. Affisch ska tas fram, annonsering görs i GP, Vernissage startar kl. 17 den 30 okt.  
Vaktlista måste vara klart innan utställningen startar. Alla 22 utställare ska ha med sig, 
lämna in, en lista på verk, titel, pris storlek, teknik, namn adress, tel. 
Utskick göres så snart som möjligt till alla anmälda utställare. 
 

− Gith Weidenmo som är med på mötet går in som suppleant fram till nästkommande 



förbundsstämma 2016. 
− Frasse Glatzl informerade om att man kommer att möte Higab personal för att 

diskutera kajskjul 207 vid Lilla bommen, i syfte att starta en konstsalong i skjulet. 
Mötet sker vecka 44. 

 
Mötet avslutades 
 
 
Vid Protokollet     Mötesordf. 
 
 
 


