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Til medlemmene         

          

 

Trondheim, 4. april 2018 

 

 

 

Vi viser til innkalling til årsmøte onsdag den 18. april kl 1900, Bispegata 9 A kunngjort i 

Adresseavisen, ved epost til det enkelte medlem og på foreningens hjemmeside samt facebook. 

 

 

Sakliste 

 

1.Valg av møteleder og referent 

2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle observatører 

3. Godkjenning av fullmakter 

4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

5. Styrets årsberetning 

6. Årsregnskap 

7. Styrets forslag til budsjett og kontingent 

8. Godkjenning av opptak av lån 

9.Endring av vedtekter 

10. Innkomne saker 

11. Valg av 

Styreleder 

Styremedlemmer og varamedlemmer 

Medlemmer til kunstnerisk råd 

Legatstyre 

Valgkomité  

12. Valg av Revisor 

 

 

 

Styret i Trondhjems Kunstforening 
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NOTAT - Sakspapirer til Årsmøtet 
 

Vi minner om at det kun er medlemmer som har betalt medlemskontingent i 2018 som har 

stemmerett.  

 

Punkt 5: Se eget dokument 

 

Punkt 6: Se eget dokument 

 

Punkt 7: 

Se eget dokument for budsjettforslag. 

 

Styret foreslår at kontingenten er uendret. Dvs kr 500 for ordinært medlem og kr 200 for 

studentmedlem. 

 

Punkt 8: 

Havarert avløp på østsiden av bygget er av en slik befatning at det allerede er spylt opp to ganger for 

å få til åpning (mai 2017 og januar 2018). Vi er helt avhengig av at avløpet fungerer.  Det er ikke 

tilrådelig å kun drive brannslukking gjennom spyling, avløpet må permanent utbedres og vi har 

anbudsforespørsel ute. Ulike finansieringskilder må prøves. 

 

Styret foreslår at årsmøtet godkjenner opptak av lån for å utbedre havarert avløp på østsiden av 

bygget, uten beløpsbegrensning. 

 

Punkt 9:  

Styret fremmer forslag om endring i § 1 for å tydeliggjøre at TKF er en frivillig, non-profitt 

organisasjon og § 14 for å tydeliggjøre at ved oppløsning skal de frie verdiene ikke deles ut til 

personer eller til offentlig etater, men fortsatt være på frivillighetens hender, noe som er et vilkår for 

å være støtteberettiget fra ordningen «momskompensasjon til frivillige organisasjoner» som har 

som formål å fremme frivillig aktivitet. 

 

Se eget dokument. 

 

Punkt 10: 

Innen fristen 3. april var det ikke kommet inn andre saker. 

 

Punkt 11: 

Følgende har vært medlemmer i 2017 (valgperioden i parentes): 
 
Styret  
Inge Five, leder (2014-2016, 2016-2018) 
Michael Kahn, styremedlem (2014-2016, 2016-2018) 
Ulla Angkjær Jørgensen, styremedlem (2016-2018) 
Markus Lantto, styremedlem (2016-2018) 
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Mona Sprenger, styremedlem (2017-2019) 
Lena Johansen, varamedlem (2016-2018) 
Inger Marie Bakken, varamedlem (2014-2016, 2016-2018) (Hun har bedt seg fritatt fra 6. januar 
2018 grunnet vikariat som daglig leder.) 
 
Kunstnerisk råd  
Elena Perez, daglig leder TKF ex officio 
Johan Börjesson (Trondheim kunstmuseum) (2015-2017, 2016-2018) 
Kjersti Berg (Trøndelag Bildende kunstnere) (2016-2018) 
Hanne Edvine Larssen, billedkunstner (2015-2017, 2017-2019) 
Tore Reich, billedkunster (2017-2019) 

Valgkomité  
Barbro Tiller (2016-2018) 
John Slettahjell (2016-2018) 
Merete Morgenstierne (2016-2018) 
Jan Olav Straume (2016-2018) 
 
Legatstyret  
Paul Hjelm-Hansen (2013-2015, 2015-2018) 
Daniel Johansen (2011-2014 og 2014-2017, 2017-2019) 
Merethe Gulliksen (2013-2016, 2016-2019)  
 

 

Valgkomiteens innstilling: 

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2018 
styret:    
styreleder: Michael Khan  på valg 

 
 

styremedlemmer: Ulla A. Jørgensen 2016-2018 på valg 
 Mona Sprenger 2017-2019  
 Markus Lantto 2016-2018 på valg 
 Trond Aam 2018-2020 på valg 
vara:     
Inger Marie 
Bakken 

2014-2016 2016-
2018 

(permisjon)  på valg 

Jan Olav Straume 2018-2020  på valg 
 
kunstnerisk 
komite: 

Elena Perez   

 Johan Börjesson 2015-2017 
2016-2018 

på valg 

 Tore Reich 2017-2019  
 Anne Tove Huse 2017-2019 på valg 
 Beate Gjersvoll 2018-2020 på valg 
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valgkomite: Merete 

Morgenstjerne 
2016-2018 på valg 

 Annika Borg  på valg 
 Torhild Aukan  på valg 
 
legatstyret Paul Hjelm-

Hansen 
2013-2015 
2015-2018 

på valg 

 Daniel Johansen 2011-2014 
2014-2017 
2017-2019 

 

 Merethe 
Gulliksen 

2013-2016 
2016-2019 

 

 

Barbro Tiller 

 

 

****** 

Det er styret som foreslår valgkomite, styret er imidlertid takknemlig for at valgkomiteen også har 

ivaretatt dette punktet. Og fremmer dette som sitt forslag. 

 

Punkt 12:   

Styret foreslår All Revisjon AS. 
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