Värmlands Museiförening
Maj 2020

Bäste museivän!
Inget är sig riktigt likt den här våren på grund av coronapandemin och vår
verksamhet är inget undantag. Efter Folkhälsomyndighetens
rekommendationer ställdes museiträffar in i april och maj. Värmlands Museum
har hållit stängt för besökare och till sommaren förbereds för verksamhet
utomhus och digitalt. Detta gäller både museet på Sandgrundsudden och
museerna ute i länet.
Som en följd av smittoläget har styrelsen beslutat att ställa in det planerade
årsmötet i maj och i stället kalla till årsmöte i september. Kallelse bifogas
tillsammans med Värmlands Museiförenings årsberättelse. Enligt våra stadgar
skall årsmötet äga rum i maj eller första halvan i juni. Styrelsen bedömer dock
att läget är så exceptionellt att ett undantag måste göras. Styrelsen har även
beslutat att inte gå vidare med planering av kulturresan.
Vi hoppas att du som medlem har förståelse för detta! Vi planerar för
museiträffar under hösten och hoppas verkligen att vi ska kunna genomföra
dem. Den första träffen blir en visning av Skärgårdsmuseet, Hammarö, den 9
september kl 18. Programmet i sin helhet läggs ut på Museiföreningens
hemsida, www.varmlandsmuseum.se/varmlands-museiforening
Liksom andra kulturinstitutioner drabbas Värmlands Museum och dess
verksamhet av följderna av coronapandemin. Vi museivänner behövs mer än
någonsin! Tipsa gärna vänner och grannar om medlemskap i föreningen!
Passa på att ta del av det utbud som finns i närområdet i sommar; till exempel
se fönsterutställning på Värmlands Museum, gå på skattjakt och tipspromenad i
Långban, besök trädgården vid von Echstedtska gården och utomhusutställning
vid Torsby Finnskogscentrum. Till samtliga platser kommer mobila guider att
finnas som berättar om byggnader, miljö och intressanta personer.
Till sist en påminnelse…
Glöm inte att meddela förändringar av adress eller e-post. Du kan göra det till
Susanne Alexandersson, 054 701918 eller via mejl
susanne.alexandersson@varmlandsmuseum.se
På återseende efter sommaren!
Styrelsen

Kallelse till årsmöte för Värmlands Museiförening ons den 2/9 2020
Tid: 17:00
Plats: Värmlands Museum, hörsalen
Förslag till dagordning:
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Årsmötet öppnas
Fråga om mötet stadgeenligt utlysts
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Godkännande av dagordning
Upprättande av röstlängd
Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse, ärenden
som omedelbart föranleds därav samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
Fastställande av medlemsavgift
Verksamhetsplan och budget för kommande år att godkännas av
årsmötet
Övriga ärenden som av styrelsen eller av medlem ingiven
framställning hänskjutits till årsmötet.
Val av ordförande för föreningen
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Val av två ordinarie revisorer jämte en suppleant att granska
styrelsens förvaltning
Val av representanter i Mårbackastiftelsen, två ordinarie jämte två
suppleanter
Val av representanter i familjerna Sahlström & Ärlingssons
minnesfond en ordinarie jämte en suppleant
Val av representanter i Stiftelsen Aagot och Christian Storjohanns
minnesfond för värmländsk kultur, en ordinarie jämte en suppleant
Val av tre ledamöter i valkommittén, varav en sammankallande
Ev. övriga frågor
Årsmötets avslutande

Ärenden utanför dagordningen skall enligt stadgarna upptas till
behandling och avgörande på årsmötet om mötet enhälligt så beslutar.
Den nyvalda styrelsen håller konstituerande sammanträde direkt efter
årsmötet.

