
K ALMAR KONST FÖRENING 
ÅRSMÖT E 2021

Valberedningen har av styrelsen blivit ombedd att bereda frågan om arvoden för 
2021. Vid årsmötet 2019 beslutades efter en mindre utredning om en höjning av 
arvodena inför årsmötet 2020. Valberedningen föreslår att dessa arvoden nu får vara 
oförändrade.

Vårt förslag, enligt beslut modell 2019, att gälla 2021Vårt förslag, enligt beslut modell 2019, att gälla 2021

Ordförande 40 % av ett basbelopp (19 040 kr/år) + mötesarvode 1 200 kr/möte
Arbetsutskottsledamöter 30 % av ett basbelopp (14 280 kr/år) + 1 200 kr/möte
Övriga ordinarie ledamöter 1 200 kr/möte
Suppleanter  600 kr/möte
Valberedningsledamöter 1 000 kr/år                                                                                                
Lekmannarevisor 1 000 kr/år

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Alla mötesarvoden 
gäller för max sex möten/år. Alla personer med förtroendeuppdrag för föreningen får 
rätt till reseersättning 18,50 kr/ mil eller bussbiljett.    
 
                                                   
Valberedningens nomineringar                                                                                                                                     Valberedningens nomineringar                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Till styrelseledamöter med pågående mandatperiod 2020-2022 föreslår Till styrelseledamöter med pågående mandatperiod 2020-2022 föreslår 
valberedningen:valberedningen:

Anabelí Díaz, Kalmar, (kvarstår)                                                                                                                           
Ann-Christin Bayard, Orrefors, (kvarstår)
Ingmarie Söderblom, Broakulla/Oskarshamn (omval 1 år)
Peter Adolfsson, Kalmar, (kvarstår)          

                                                                                                                                                                                                                                                
Till styrelseledamöter med mandatperiod 2021-2023 föreslår valberedningen:Till styrelseledamöter med mandatperiod 2021-2023 föreslår valberedningen:   

Kåre Holgersson, Bergkvara (omval 2 år)
Tina Lindström, Kalmar, (omval 2 år)                                                         
Bertil Hertzberg, Vassmolösa (tidigare styrelsesuppleant) (nyval 2 år)

 
Till styrelsesuppleant med pågående mandatperiod 2020-2022 föreslår Till styrelsesuppleant med pågående mandatperiod 2020-2022 föreslår 
valberedningen:valberedningen:

Julius Winberg Sääf, Lerkaka, (kvarstår)      

                                                                                    



Till styrelsesuppleant med mandatperiod 2021-2023 föreslår valberedningen:   Till styrelsesuppleant med mandatperiod 2021-2023 föreslår valberedningen:                  

Lisa (Loke) Lassen, Kalmar, (nyval 2 år)  

  
Till ordförande på ett år föreslår valberedningen: Till ordförande på ett år föreslår valberedningen:     

Ingmarie Söderblom

Till revisorer föreslår valberedningen:Till revisorer föreslår valberedningen:

Anneli Egertz (omval)                                                                                                                                          
Eva Hermansson (omval) 

Till revisorssuppleanter föreslår valberedningen: Till revisorssuppleanter föreslår valberedningen:    

Mikael Olsson (auktoriserad revisorssuppleant, omval)                                                                                       
Kjell Arvidsson (revisorssuppleant, omval)

Valberedarna: Valberedarna:    
                                                                                                                                                                
Anne Ljung
Ann-Karin Myklebostad

                                                                                                                                       
Presentationer av dem som valberedningen föreslår till nyval Presentationer av dem som valberedningen föreslår till nyval    
                                
Bertil Hertzberg bor i Vassmolösa. Jobbar som fotograf (arkitektur, konst, teater, 
porträtt) och författare. Sitter i styrelsen på Virserums Konsthall. Undervisar på 
Högskolan i Nässjö och Fotoskolan i Gamleby samt på folkhögskolor. Har erfarenhet 
av att leda teater, marknadsföring och konstnärliga processer. 

Jag heter Lisa Lassen men kallas allmänt för Loke.  Arbetar sedan årsskiftet som 
attributmakare/dekormålare på Byteatern. Mitt förhållande till konst är livslångt,  
redan som barn började jag och min granne hålla ”vernissage” för de andra 
grannarna  i vårt hus i Stockholm. Jag har sedan fokuserat på teater och gått 
Hantverksakademins lärlingsutbildning till attributmakare.

Jag tycker mycket om konst i alla dess former men är litet extra förtjust i 
impressionismen och har även några moderna favoriter som Dave McKean och 
Shaun Tan.


