
Protokoll för Årsmöte i SRUK, Sveriges riksförbund för Uttryckande konst, 
2017-03-25 i Karlstad

Närvarande:
Pers Karin Skogar, Ordförande
Per Apelmo, vice Ordförande
Linda Jonsson, sekreterare
Börje Forsgård, kassör
Helene Nilsson Lagerman, studerande representant
Gert Ohlsson
Edith Jordan
Nina Bäckman
Laila Johansson
Ingela Kåreskog
Lena Rattfält

1. Föreningens ordförande Pers Karin Skogar förklarade mötet öppnat.

2. Röstlängden fastställdes. (För att ha rösträtt ska man ha betalat medlemsavgift under 
föregående eller innevarande verksamhetsår.)

3.  Mötet beslutades vara utlysts på rätt sätt. 

4. Mötet godkände dagordningen. 

5. Mötet valde mötesfunktionärer: 
Ordförande Pers Karin Skogar, Sekreterare Linda Jonsson,
Justerare och tillika Rösträknare: Edith Jordan och Ingela  Kåreskog

6.  Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen. Mötet godkände verksamhetsberättelsen. 

7.  Kassören gick igenom ekonomin och utfallet för 2016/2017. Mötet godkände 
förvaltningsberättelsen. 

Årsmötet gav stor uppskattning till kassören för ordning och reda i ekonomin och dess 
tydliga redovisning samt påpekade att det är en viktigt grund för ett gott föreningsarbete. 

8. Kassören läste upp  revisionsberättelsen. Mötet godkände revisionsberättelsen.

9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

10. Val av styrelseledamöter: 
Pers Karin Skogar valdes till ordförande på 2 år. (omval)
Linda Jonsson valdes till sekreterare på 2 år. (omval)
Helene Nilsson Lagerman valdes till studeranderepresentant på 2 år. (omval)
Theresia Jatta Köhlin valdes till studeranderepresnetant på 1 år. (nyval)

Börje Forsgård, kassör och Per Apelmo, vice ordförande, valdes 2016 på 2 år och sitter 
därför kvar i ytterligare 1 år.

11. Val av revisorer: 
Eva Holst valdes på 2 år till revisor. (omval)



Eva Nilsson Lundmark valdes 2016 till revisorsersättare på 2 år och sitter därför kvar i 
ytterligare ett år.

12. Val av valberedning: 
Sittande valberedningen avgick. Inga förslag fanns, så platserna lämnades vakanta. Mötet 
gav styrelsen i uppdrag att göra ett kompletteringsval av två personer till valberedningen 
under året.

13. Val av etiska rådet. 
Etiska rådet har inte haft några ärenden under verksamhetsåret och har därför inget att 
redovisa. Mötet väljer Marie Sodell till ledamot i det etiska rådet. (omval) En plats i etiska 
rådet är fortsatt vakant efter förra årsmötet. Mötet ger kommande vallberedning i uppdrag att
hitta ytterligare en ledamot.

14. Mötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter för år 2018. 

Nuvarande medlemsavgift är 300 kr, uttryckande konststuderande i grundutbildning betalar 
en medlemsavgift på 200 kr. Pensionärrabatt ges inte. För att vara medlem i föreningen 
krävs att man är utbildad uttryckande konstterapeut, då det är en yrkesförening. 
Stödmedlemmar får däremot vara med i facebook-gruppen som är öppen för alla, dock utan 
att annonsera där. Stödmedlemmar är också välkomna till utbildningar och arrangemang 
som SRUK anordnar.

15. Ordföranden läste upp verksamhetsplan för 2017-2018. 
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

16. Kassören gick igenom förslag till budget. Mötet beslutade att anta förslaget. 

17.  Inga rapporter från arbetsgrupper har inkommit. 

18. Inga motioner har inkommit.  

19. Marknadsföring
- Ny hemsida är under framtagande. 
- SRUK har en sida på Facebook som Theresia är ansvarig för.
- Fyra gånger per år sammanställer Linda ett nyhetsbrev till alla medlemmar. Inlägg till 
nyhetsbrevet tas tacksamt emot.
- Nina Bäckman påpekar att Instagram är ett viktigt socialt medium för yngre personer. Nina
Bäckman bidrar till SRUK med sitt kunnande om marknadsföring på sociala medier. 

20. Övriga frågor. 
- Utbildningen till uttryckande konstterapeut. I dagsläget ges introduktionskursen av det 
svenska institutet, men för den längre utbildningen hänvisas till högskoleutbildningen i 
Drammen, Norge. Det förs även diskussioner om en högskoleutbildning i Sverige. Intresse 
finns men i dagsläget saknas finansieringen. Om det finns intresse om utbildning och kurser,
tag kontakt med SRUKs styrelse för samordning.

21.  Ordförande förklarade mötet avslutat.

Linda Jonsson Edith Jordan Ingela Kåreskog
Vid protokollet, sekreterare Justerare Justerare


