Protokoll styrelsemöte 2017-11-16
Närvarande: Richard Hagdahl, Bengt Salander & Tomas Hermann.
Ordförande Richard Hagdahl önskar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet
öppnat.
Aktiviteter.
Diskussion fördes om hur väl årets aktiviteter har haft framgång eller ej.
Våra utflykter har visat sig locka färre deltagare än vad inomhusaktiviteterna har.
Aktiviteter som lek i studion & skapa bildspel har således lockat fler deltagare än våra
fotoutflykter.
Inför 2018 beslutar därför styrelsen att samtliga aktiviteter såsom utställningar,
tävlingar och utflykter ska vara av ett förutbestämt tema för att öka variationen samt
locka alla fotografer inom olika områden att delta.
En tillbakablick pekar på att våra utflykter tidigare koncentrerat sig till natur/landskapoch macrofotografering.
En trend som måste brytas och försöka vändas så fler fotografer ska få ut mer av sitt
medlemskap.
Förlag på olika teman kan vara Landskap, porträtt, mat, macro, fordon, abstrakt, astro
mm.
Sedan kan man inom ett visst område skapa ytterligare teman. Exempelvis porträtt.
Porträtt i studio, porträtt i skog, stad eller industriell miljö. Likaså kan
landskapsfotografering brytas ner i teman som exempelvis vatten, träd, ängar etc.
Temalistan kan göras oändligt lång.
Bilddiskussioner där en bestämd medlem visar bilder som sedan diskuteras i grupp är
ytterligare förslag på ny aktivitet under 2018.
Inbjudan av en känd fotograf, ex Brutus Östling, föreslogs av styrelsen där vi ordnar en
större lokal och annonser i lokalpress om evenemanget. Denna aktivitet ska då vara
offentlig och vara belagd med inträde.
Förslag på lokal var bl.a. aulan på Brogårdsskolan.
Tomas Hermann kontaktar tävlingsledare Urban Öhrfeldt om att tema bestämma 2018
års tävlingar.

2017 års julavslutning görs med öppen diskussion om vårens aktiviteter och
presentation av styrelsens förslag på 2018 tema styrda aktiviteter mm.
Tomas Hermann gör en kort sammanställning av senaste styrelsemötet och presenterar
även detta i samband med styrelsens förslag på aktiviteter för 2018.
Kommande aktivitetsplan för 2018 blir annorlunda än tidigare år. Vi tar bort den andra
onsdagen i månaden och beslutade att endast ha en sammankomst i månaden. Vi tar
bort namnet ”möte” och kallar det för klubbkväll istället för att göra det mindre formellt.
Här kan vi anordna olika aktiviteter och klubbmöten efter behov.
Vidare så beslutade mötet att istället för det andra onsdagsmötet lägga in en lördag eller
söndag med fotorelaterad aktivitet, utflykt eller liknande istället.
Så det blir fortfarande två dagar i månaden med klubbrelaterad aktivitet.
Tomas Hermann föreslog att klubben ska ha två fasta klubbmöten som är styrda av en
dagordning och protokollförda. Detta enades mötet om och det fastslogs att det ska
genomföras från och med våren 2018. Det fastslogs att dessa möten ska förläggas till
april och oktober månad.
Medlemmarnas ansvar diskuterades också med tanke på tidigare diskussioner där
aktiviteterna har föreslagits ska komma från medlemmarna.
Detta har visat sig verkningslöst, och den enda aktiviteten som förslogs av en medlem
blev utmanövrerad av en hastigt påkommen annan aktivitet i Karlstad. Då detta skapade
viss irritation hos vissa medlemmar så enades mötet om att det yttersta ansvaret för
klubbens aktiviteter och genomförande ligger helt och hållet på styrelsen.
Richard & Tomas önskade också en bättre kommunikation från medlemmarna till
samtliga i styrelsen om det dyker upp liknande situationer i fortsättningen.
Mötet diskuterade även att vi bör sänka klubbens ambitioner något och lite gå tillbaka
till ”ruta ett” för att få medlemmarna mer aktiva. Ingen ska längre få stå till svars om
varför han eller hon inte kan delta, det ska heller inte längre förkomma negativa inlägg
på sociala medier om hur dåliga medlemmarna är på att ställa upp.
Fotoutflykter som temabeläggs ska i första hand genomföras inom hemkommunen för
allas tillgänglighet, det ska heller inte finnas några begränsningar på kunskap eller
utrustning.
Tomas Hermann fick av den närvarande styrelsen fria händer att sammanställa ett nytt
förslag på en uppdaterad variant av fotomaraton som diskuterades tidigare under våren
2017.
Tomas börjar skissa på upplägget och lovar presentera ett utdrag på julavslutningen
6/12-17.

Ekonomi
I kassan finns vid tillfället för mötet ca 60.000kr.
Två ytterligare bokpaket såldes under v46.
Kalendern.
Kalender kommittén bör ha ett uppstartsmöte tidigt på våren för att dela upp
arbetsuppgifterna så att kalendern blir klar tidigare än vad den varit de senaste åren.
Då kan det fastställas vilka som ska sälja annonser, vart den ska säljas samt eventuella
förändringar diskuteras.
Kommunbilder.
Önskemålet på minst trehundra bilder kvarstår, men det är önskvärt med så många
bilder som möjligt.
Bilderna ska lämnas in i månadsskiftet sept/okt varje år. Förslagsvis bör det utses en
ansvarig som sköter bildinlämningen till kommunen.
Tomas Hermann förslog att ordföranden är den som sköter detta.
Mötet tog upp att fortsättningsvis ska betalningen för kommunbilderna oavkortat gå till
föreningen och inte till den enskilde fotografen som publiceras, enligt tidigare
diskussion på tidigare årsmöte.
Fotouppdrag/projektfotografering.
Som ett led i ökad aktivitet kan KRIFO åta sig fotouppdrag eller projektfotografering åt
mindre företag, föreningar etc. När förfrågan om fotouppdrag kommer in till klubben är
det den medlem som tar emot uppdraget som blir kontaktperson för det aktuella
projektet.
Det är viktigt att den medlem som får förfrågan begär information om vilken typ av
bilder kunden önskar sig.
Därefter kallas samtliga medlemmar till klubbmöte där endast detta projekt diskuteras
och medlemmar som önskar delta anmäler sitt intresse där.
Beroende på kund kan arvodet skifta. Vissa kanske betalar ett fast belopp med andra
kan erbjuda annonsplats eller dyl. I vissa fall kan det bli aktuellt med att byta bilder mot
att få återkomma och träna på en viss typ av fotografering.
Andra inkomstkällor.
Finns det möjlighet att få någon form av exempelvis kulturbidrag för vår verksamhet
från kommunen?
Richard Hagdahl kontaktar kommunen och frågar om olika bidrag.
Lokalfrågan
Om det inte är möjligt att öka aktiviteten hos medlemmarna så är det troligen aktuellt
med lokalbyte.
Det som måste has i åtanke är om de nya aktivitetsförslagen med teman slår väl ut då
det finns mycket att göra inom porträtt. Då är den nuvarande lokalen mycket bra att
behålla. Så vi måste se vad de nya förlagen på aktiviteter ger innan vi tar ett definitivt
beslut m lokalbyte.
Om lokalbyte r förestående så finns i skrivande stund en lokal ledig hos
studiefrämjandet.
Bengt Salander kontaktar Studiefrämjandet och ber om olika kostnadsförslag på lokal.

Övriga frågor
Tomas Hermann får av övriga styrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt koncept på
fotomaran och presentera det på årsmötet 2018.
Styrelsen enades om att detta bör sättas i verket redan till maran 2018 om än i något
bantad version.
Förslag på namnbyte lämnades av Bengt Salander i strävan på förnyelse. Lämnat förslag
var Team KRIFO vilket övriga mötesdeltagare gillade och enades om.
Presentation av förslaget sker på årsmötet 2018.
Nästa styrelsemötet bestämdes till 2017 12 10 kl 16:00 i klubblokalen Västgötagtan
25D.
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