Protokoll Konstitutionsmöte 2017-06-01
§1. Richard Hagdahl öppnar mötet och önskar styrelsen välkommen.
§2. Närvarande: Bengt Salander, Tomas Hermann, Richard Hagdahl & Sofia Markusson.
§3. Val till mötets ordförande. Richard Hagdahl väljs till mötets ordförande.
§4. Val till mötets sekreterare. Tomas Hermann väljs till mötets sekreterare.
§5. Samtliga närvarande godkänner kallelsen till mötet.
§6. Muntlig redovisning av Administrationsgruppens arbete fram till ny styrelse valdes.
Tomas Hermann redogjorde för hur arbetet och tänket i gruppen varit med fokus på att
integrera medlemmarna att aktivt delta och arrangera olika aktiviteter. Ett arbete som
dessvärre inte gett något resultat. Likaså hur det var tänkt att få medlemmarna mer
aktiva genom ett införande av klubbkvällar på onsdagarna i klubblokalen.
Vidare redovisades tänket bakom hemsidan som fortfarande är under utveckling.
En hemsida som ska locka besökaren till kontakt istället för att hitta all info på hemsidan.
Slutsats; Locka till personlig kontakt.
Även nämndes uppdelningen med en Facebook grupp för endast medlemmar samt en
öppen Facebook sida för allmänheten.
§7. Val av styrelsens ordförande; Richard Hagdahl förslogs och accepterade.
§8. Val av styrelsens sekreterare; Tomas Hermann föreslogs och accepterade.
§9. Val av styrelsens kassör; Bengt Salander föreslogs och accepterade.
§10. Val av KRIFO´s firmatecknare; Mötet enades om att Bengt Salander & Richard Hagdahl
är firmatecknare för Kristinehamns Fotoklubb.
§11. Förslag på Hedersuppdrag i Kristinehamns Fotoklubb.
A: Pressombud. Förslag Bernt Magnusson. Bengt S tillfrågar om posten.
B: Utställningsgruppen. Sofia Markusson valdes till sammankallande och väljer sedan
Själv vilka som ska ingå i gruppen.
C: Tävlingsledare. Förslag Urban Öhrfeldt. Richard H kontaktar och tillfrågar.
D: Team KRIFO. Valdes att läggas på is tills större intresse finns.
E: Klubbmästare. Förslag Lars Fredriksson. Tomas H tillfrågar.

§12. Aktiviteter.
A: Kulturkalaset 2017. Begärt arvode från kommunen 1000kr.
Separat aktivitetskalender kommer till oktober månad.
B: Fotomaraton. Tomas Hermann tar fram ett kompendium
med regler och underlag för genomförande av aktiviteten.
Förlag till nummerlappar åt de tävlande föreslogs och beslutades att införas till 2018.
C: Rolls Royce firar propellern 80 år. Någon form av fotoutflykt med inriktning på
produkt fotografering.
D: Förlag på aktiviteter hösten 2017.
Grundkurs i kamerateknik.
Problemlösning. Kväll att diskutera problem eller andra funderingar.
Modern fotokonst & stilében.
Studiebesök Persås Studio.
Bildvisning med Hans Flyman.
Bildvisning Biofoto.
Bildvisning Margita från Karlskoga.
Workshop i bildlära Karlstad universitet. KRIFO är värd.
E: Rutiner för aktiviteter. Marknadsföring av vissa aktiviteter. Hur går vi tillväga?
Rutinerna börjar diskuteras vid kommande planeringsmöte 8/6-17.
§13. Övriga frågor.
Planeringsmöte 8/6-17 kl. 19:30
§14. Mötet avslutas.
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