Extra årsmöte 2017-05-18
§1. Mötet öppnades. Richard Hagdahl önskar alla välkomna.
§2a. Val av mötets ordförande: Richard Hagdahl föreslogs och accepterade.
§2b. Val av mötets sekreterare: Tomas Hermann föreslogs och accepterade.
§3. Val av mötets justeringsmän och tillika rösträknare. Mötet föreslog Roland Thomas &
Sonia Aspåker som accepterade.
§4. Godkännande av utlysning av mötet. Samtliga närvarande godkände utlysningen.
§5.Närvarande totalt: 17 st.
§6. Inlämning av fullmakter. En inlämnad fullmakt från Bernt Magnusson där han låter
Bengt Salander rösta i hans ställe.
§7. Genomgång & godkännande av nyreviderade stadgar för KRIFO 2017.
Bengt Salander redogör de nya stadgarna som Salander & Sonia Aspåker jobbat fram
sedan våren 2016.
Stadgarna har skickats till samtliga medlemmar i KRIFO för påseende.
Bengt Salander påvisar några mindre justeringar som handlar om att flytta textstycken
som inte riktigt kommit under rätt rubrik.
Bengt Salander påvisar också hur de nya stadgarna pekar på att den enskilde
medlemmen har ett ökat ansvar att hjälpa till med föreningens olika aktiviteter.
Mötet godkänner de nya stadgarna samt gjorda ändringar.
§8. Val av fyra styrelseledamöter.
Valberedningens förslag: Bengt Salander, Tomas Hermann, Richard Hagdahl & Sofia
Markusson.
Vidare kommer den nyvalda styrelsen själva tillsätta de nödvändiga posterna.
Mötet ansåg det var nog med förlag och godkände att Bengt Salander, Tomas Hermann,
Richard Hagdahl & Sofia Markusson representerar den nya styrelsen.
§9. Övriga frågor. Tomas Hermann kom med förslag till utställningsgruppen att det
behövs fler utställningar runt om i vår kommun, samt vissa av dessa utställningar ska
vara tidsbegränsade och att besökare kan lämna bud på bilderna.
Richard Hagdahl tyckte att vi kan ha en permanent utställning i vår egen lokal med
rullande schema för byte av bilder.

Förslag på aktiviteter till kulturkalaset lämnades enligt följande;
Fotovandring med efterföljande bildvisning.
Bildvisning av medlemmarnas foton.
Guidad fotoutflykt/utflykter.
Öppet hus.
Allmänt eftersöktes mer publicitet om KRIFOS aktiviteter,
något som den nya styrelsen får diskutera med mediaansvarig i föreningen.
Fler medlemmar till hedersuppdragen. Optimalt med max ett uppdrag/medlem.
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