Protokoll klubbmöte 2017-03-29
Richard Hagdahl öppnar mötet och önskar samtliga närvarande välkomna.
Totalt deltog 15 medlemmar på mötet.
Nyval av styrelse.
Då det kommit till kännedom att klubben, tack vare innehav av bankkonto, hyra av lokal
samt att föreningen gör vissa affärer, måste ha en vald styrelse jämte uppdaterade
stadgar.
Minimikravet på en styrelse, enligt skatteverket, är tre personer. Ordförande, kassör &
sekreterare. Detta för att möta de juridiska kraven mot bl.a. bank, hyresvärd samt
bidragsgivare.
Beslut togs att utlysa ett nytt styrelsemöte inom en snar framtid.
Administrationsgruppen meddelar datum och tid i form av skriftlig kallelse.
Diskussion uppstod om vi behöver en administrationsgrupp parallellt med en styrelse.
Det blev en het debatt, men majoriteten ansåg att den nya styrelsen övertar dagens jobb
från administrationsgruppen. Om behov uppstår får styrelsen utse någon form av
kommitté som avlastar styrelsen i vissa arbeten.
Nya stadgar.
Sedan 2015 har dåvarande styrelse gett Bengt Salander & Sonia Aspåker i uppdrag att se
över och uppdatera föreningens stadgar. Dessa börjar nu bli färdiga och kommer
redovisas på kommande extra årsmöte i samband med nyval av styrelse till föreningen.
De nya stadgarna bifogas skriftligen i samband med kallelsen.
Aktiviteter och deltagande.
Tomas Hermann informerade om administrationgruppens förslag till medlemmarna för
att öka både deltagande på fotoutflykter, samt att flera medlemmar behöver ta initiativ
till att leda/hålla i utflykterna.
Grunden till det hela är kommunens önskemål på bilder uppdelat i sex teman samt
förslag på hur bilderna bör fotograferas.
Självklart kan fotoutflykter hållas på andra orter och med andra intressen, men detta är
administrationsgruppens förlag då det förhoppningsvis resulterar i fler deltagare samt
bilder till både föreningen och kommunen.
Förslaget delades ut som ett kompendium till samtliga av mötets deltagare, men
kommer inom kort även mailas till samtliga medlemmar.

Intäkter till föreningen.
Vid det extra årsmötet i oktober 2016 beslutade vi att behålla den befintliga lokalen mot
att varje enskild medlem skulle engagera sig lite mer i föreningen. Förslag på hur vi ska
försöka få in pengar utan att lägga det som tvång eller krav på arbetsuppgifter ska
komma från alla medlemmar och inte bara styrelsen eller nuvarande
administrationsgrupp.
Hittills har inga förslag kommit in utan administrationsgruppen lade fram förslag på
bildförsäljning i någon form.
Ett förslag var att skapa ett album som potentiella kunder kan titta i och sedan själv
bestämma storlek och material på bilden som kunden vill köpa.
Ett annat förslag var att i samband med utställningar sälja samtliga bilder som hängs på
den utställningen.
Förslag på ändring av klubbens kalender kom också på tal, beslut togs att
kalendergruppen internt reder ut om kalendern ska ändras eller inte då det inte var
relevant för detta möte.
Kassör Bengt Salander rapporterade om en rekorddålig försäljning av årets kalender
och uppmanade KRIFO-medlemmarna att åtminstone köpa en kalender var i
fortsättningen.
Det kom önskemål från flera deltagare att fortsättningsvis inte ha med bilder som på
något vis är personifierade eller har personlig anknytning till fotografen i kalendern då
det förefaller ointressant för allmänheten.
Inget beslut togs under detta möte om hur vi ska gå tillväga för att öka klubbens
intäkter. Ett möte kommer inom snar framtid att utlysas där vi diskuterar frågan vidare.
Nya stolar till föreningslokalen.
Frågan ställdes om vi behöver nya stolar eller inte till lokalen. Mötet röstade för att
behålla de vi har då de är mycket praktiska vad gäller stapling och förvaring.
Istället investerar föreningen i 20 st. sittdynor från IKEA. Sofia Marcusson tog på sig
ansvaret för inköp av dessa.
Städdag.
Mötet beslutade om en städdag 13/5 kl. 10:00.
Aktuell arbetslista kommer sitta på anslagstavlan vid tillfället.
Nya tävlingsregler.
Richard Hagdahl anser att tävlingsreglerna behöver justeras av en grupp då det uppstod
diskussion och vissa tvetydigheter om de nuvarande under årsmötet i februari.
Förutom Richard H erbjöd sig Sonia A och Bernt M att ingå i kommittén, mötet ansåg
detta som nog med förlag.
Övriga frågor.
Eva Wall ställde frågan om vi har något behov av medlemskort. Mötet var enigt om att
detta inte behövdes.

