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EDS FOTOKLUBB Årsmötetprotokoll 2009-04-24 
 
Plats: Bildsalen vid Hagaskolan, Dals Ed 
Tid: 2009-04-24, kl 19:00 
Närvarande

 

:  Rune Karlsson, Torbjörn Olsson, Tim Karlsson, Valerie Meredith,  Kim Pedersen, Lars 
Erik Røst , Sofia Andersson, Pernille Rasmussen, Camilla Nilsson, Henrik Nyström 

     1)  Årssmötet öppnas 
Rune Karlsson hälsar alla välkomna och öppnar årmötet 
 
     2)  Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkänns 
 
     3) Val av ordförande för årsmötet 
Rune Karlsson väljs 
 
     4) Val av sekreterare för årsmötet 
Henrik Nyström väljs 
 
     5) Val av justerare för årsmötet 
Tim Karlsson väljs 
 
     6) Fråga om bildande 
Bildandet godkänns 
 
     7)  Antagande av stadgar 
Vi läser igenom stadgarna, Rune förklarar styrelsens sammansättning och vi beslutar lämna vakanta platser i 
styrelsen om vi finner framtida medlemmar lämpade för uppgiften. Stadgarna antas sedan 
 
     8) Fråga om namn på klubben 
Efter kommentar från en annan lokal fotoklubb beslutar vi att eventuellt byta namn till Dals Eds Fotoklubb. 
Henrik kollar upp om den domänen är ledig. Slutgiltigt beslut tas på det konstituerande mötet  
      
     9) Fastställande om medlemsavgift 
Vi diskuterar flexibla prismodeller för enskilda medlemmar, studenter, pensionärer samt familjerabatter för 
att kunna locka till oss medlemmar i olika åldrar. Ingen ska behöva känna de inte har råd. Vi beslutar att ta 
250 kronor för enskilda medlemmar samt diskuterar en student- och pensionärsavgift på 100 kronor, en 
familjeavgift på 250 kronor där ytterligare familjemedlemmar betalar 50 kronor 
 
     10) Val av ordförande 
Henrik Nyström väljs 
 
     11)  Val av kassör 
Jonas Olsson väljs 
 
     12)  Val av tre styrelseledamöter 
Pernille Rasmussen och Torbjörn Olsson väljs på två år. Valerie Meredith på ett år 
 
     13)  Val av styrelsesuppleanter 
Lars Erik Røst, Kim Pederson och Sofia Magnusson väljs på ett år 
 
     14)  Val av firmatecknare 
Henrik Nyström och Jonas Olsson väljs 
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14)  Val av två revisorer 
Stina Karlsson och Ingvar Johannesson väljs 
 
15)  Val av revisorsuppleant 
Tim Karlsson väljs 
 
15)  Val av valberedning 
Rune Karlsson väljs och vi beslutar lämna ytterligare en plats vakant 
 
16)  Verksamhetsplan 2009 
Vi går igenom verksamhetsplanen för 2009: 
 
Månadsträffar - för utbyte av fotoerfarenheter, föreläsning/bildvisning av inbjudna                                                             
fotografer som rest/kan berätta något intressant, träffar med fototema i närområdet och längre bort           
Allt utannonseras på hemsidan 
 
Mellanmöten - med mer eller mindre spontana fototeman och utflykter om intresse finns som utannonseras 
på hemsidan. Medlemmar får gärna komma med egna ideer och initiativ 
Medlemsföreläsare - där medlemmar uppmuntras berätta och visa sånt de vill: fototeknik, teori, 
bildbehandling, fotocommunites på Internet, specifika motiv som bröllop, undervattensfotografering, natur, 
makro, etc, tips och egna ideer 
 
Fototema - för varje träff som redovisas på nästkommande träff 
 
Fotomarathon - i sommar/höst 
 
Fotoutställning – med Torbjörn och elever på biblioteket 
 
Samarbete – med närliggande fotoklubbar om vi kan etablera gemensamma bildteman/tävlingar/utflykter 
 
Medlemskap i Riksförbundet Svensk Fotografi (Riksfotoutställningen, Bildexpo, Diasalongen, Digitalsalongen 
och två Ungdomsutställningar, Fédération Internationale de l'Art Photographique med möjlighet delta i 
internationella fotosalonger. Fotoklubben betalar enskild avgift för intresserade 
 
Gensvaret är positivt och vi siktar högt redan från början så förverkligas förhoppningsvis en del av det. Vi 
skyndar dock långsamt och är medvetna vi kanske inte kommer hinna med allt under första året 
 
17)  Övriga val 
Finns inga 
 
16)  Mötet avslutas 
Rune Karlsson avslutar mötet 


