Årsmöte protokoll Kristinehamns Fotoklubb 2017-02-01
Richard Hagdahl & Tomas Hermann från administrationsgruppen öppnar mötet och
önskar alla välkomna.
Totalt närvarande 19st klubbmedlemmar.
•

Utlysning av årsmötet.
Richard Hagdahl frågade mötesdeltagarna om utlysningen av kallelsen till
årsmötet kunde godkännas. Samtliga närvarande godkände kallelsen.

•

Godkännade av dagordning.
Då administrationsgruppen ansåg att nyval av kassör och 2st revisorer skulle
läggas till dagordningen godkände mötesdeltagarna den nya dagordningen.

•

Val av mötesfunktionärer.
A. Ordförande Richard Hagdahl
B. Sekreterare: Tomas Hermann
C. Protokoll justerare: Martin Andersson & Birgitta Andersson

•

Verksamhetsberättelse för styrelsen & administrationsgruppen.
Mötets sekreterare läste upp verksamhetsberättelsen för 2016. Mötet godkände
verksamhetsberättelsen efter några mindre ändringar samt tillägg där det inte
framgick att Sonia Aspåker, Urban Kihlström & Bernt Magnusson utöver Roland
Svensson också ingår i utställningsgruppen med Bernt Magnusson som
sammankallande. Även ett tillägg om aktiviteter lades till om vårt deltagande vid
Fritidsmässan. En ändring om inköp av projektorduk gjordes också då den köptes
in strax innan årsskiftet.
Även administrationsgruppens verksamhetsberättelse godkändes.

•

Ekonomisk rapport.
Kassör Bengt Salander läser upp den ekonomiska rapporten. Mötets deltagare
godkände rapporten.

•

Revisionsberättelse.
Revisorerna Roland Svensson & Sten Andersson läste upp revisionberättelsen
och rapporterade att inga avvikelser fanns. Mötets deltagare godkände den
samma.

•

Ansvarsfrihet för styrelsen & administrationsgruppen.
Mötet godkänner styrelsen & administrationsgruppens ansvarsfrihet.

•

Avgifter 2018.
Årsavgiften för medlemskap på 500 kr för seniorer och 250 kr för barn och
ungdomar tom det år de fyller 25 år kvarstår. Likaså gäller avgifterna för
familjemedlemskap, 750 kr per familj.

•

Inlämnande av motioner.
Inga inlämnade motioner.

•

Val av administrationsgruppen, 3 platser.
Sittande administrationsgrupp med Richard Hagdahl, Mikaela Börjesson &
Tomas Hermann återvaldes.

•

Val av kassör.
sittande Bengt Salander valdes på nytt till kassör.

•

Val av revisorer.
Sittande revisorer Roland Svensson & Sten Andersson återvaldes.

•

Övriga frågor.
A. Tema tävling för 2018 fastställdes efter omröstning till ”Mat”
B. Mål för 2017.
Öka medlemmarnas deltagande vid aktiviteter och evenemang.
Få fler medlemmar att själva ordna aktiviteter och utflykter.
Att få 50% av klubbens medlemmar att prova vår nya studioutrustning som
köps in under februari 2017.
Att 80% av klubbens medlemmar deltar i introduktionsutbildningen till de nya
Blixtarna.
C. Studioblixtar.
Bengt Salander redogör fördelarna med en uppgradering av klubbens
studioblixtar. För det första är de befintliga i behov av reparation då de
tenderar att glappa och stänga av sig när dom blir varma. För det andra
så är allmäntillståndet på blixtarna allmänt slitna, men de har tjänat väl
under den långa tid som klubben haft dom.
Studioutrustning och främst blixtar har en central roll och av största vikt för
KRIFO´s verksamhet.
Det är också en av anledningarna att vi i nuläget har den lokal vi har. För att
kunna bedriva studio och ateljé fotografering.
Förslaget på Elinchrom ELC PRO HD 500 med tillbehör fastställdes och mötet
gav Bengt Salander klartecken att ta in offerter och därefter beställa
utrustningen.

Arvode.
Mötet bestämde att följande poster ska erhålla arvode för uppdrag i
Kristinehamns Fotoklubb; Administrationsgruppen 3 personer, kassör, kalender
ansvarig & klubbmästare.
Arvodet är på 500 kr och skulle förslagsvis kunna kvittas mot medlemsavgiften.
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