Protokoll fra årsmøtet i VIKFO torsdag 15. april 2021
Sted:

På Zoom fra kl. 18.00-19.00

Tilstede:

Følgende kunstforeninger var representert: Asker, Aurskog-Høland,
Bærum, Drammen, Drøbak, Gol, Hurum, Kongsberg, Modum, Oppegård,
Rygge, Råde, Rælingen (observatør), Sarpsborg, Ski, Ås, til sammen 22
frammøtte inkl. styret.

1.-6.

Fungerende styreleder Inger Knutsen ønsket velkommen til årsmøtet.
Det ble informert om retningslinjer om hvordan bruke chat og vise hånd
for å kommentere.

Åpning og

Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden. Det var åtte
stemmeberettigete. Bjørn Alvær, styremedlem i VIKFO, ble
foreslått som kveldens møtedirigent. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble Linda Elizabeth Gray, rådgiver i VIKFO, foreslått og valgt til
referent. Wenche Olsen, Gol kunstforening, og Siri Hauge Opdal,
Sarpsborg kunstforening, ble valgt til å undertegne protokollen.

konstituering

7. Årsberetningen

Inger Knutsen leste opp styreleders side og punkter av årsmeldingen og
spurte om merknader til disse. Det var følgende merknader:
Styreleders side:
Strømmen 30. januar 2020. Rettes til: Strømmen 30. januar 2021.
Kunstforeningenes høydepunkter og årstall:
Kongsberg kunstforening: Antall besøkende: 109. Rettes til antall
besøkende: 1092.
Oppegård kunstforening: Antall besøkende: ca 1200. Rettes til antall
besøkende: 150.
Tidl. styreleder Roald Nilsen valgte å gå som styreleder 3. mars 2021.
Geir Hareide Andersen stilte spørsmål om ikke årsmeldingen skulle
inneholde denne informasjonen. Dette vil bli beskrevet i årsmeldingen for
2021.

8. Regnskap

Revidert regnskap for perioden 01.01.20-31.12. 2020 ble lagt fram og
gjennomgått av rådgiver Linda Elizabeth Gray. Det kom spørsmål fra Ås
kunstforening om hvorfor posten for tilskudd fra Viken Fylkeskommune
stod i 0 for 2020 og budsjettert med 30 000 for 2020 og mottatt 30 000
for 2019. Svaret var at Fylkeskommunen hadde tidligere år overført
mindre summer til frivillige organisasjoner, men ikke for 2020. Det ble
også rettet spørsmål vedr. posten reisekostnader, som ble budsjettert i
2020 med kun 1/3 av kostnadene for 2019. Størstedelen av
reisekostnadene for 2019 var utgifter til årsmøtet i Norske
kunstforeninger. Det var ikke budsjettert med reisekostnader til årsmøtet
for 2020. Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent etter at det ble
rettet spørsmål om perioden regnskap skulle være fra medio mars 2020
til medio mars 2021. Revisor svarte at det korrekte var
regnskapsperioden 1.1.2020-31.12.2020
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