
Anteckningar från styrelsemöte Stockholms Fotoklubb 
3/11 2018 hos Sven-Olof 
 
Närvarande:  
Sven-Olof Rönnskog, Mirja Koffman, Irina Johansson, Elizaveta Pronina, Merja Louka,  
Elisabeth Hellström, Chris Kreimer 
 
 
Ingen valberedning utsedd – vad göra? 
Vi kommer näppeligen att få ihop en valberedning med tanke på läget utan vi som 
styrelse måste föreslå en ny styrelse. 
Irina, Merja, Liza, och Elisabeth kan tänka sig att sitta kvar ytterligare ett år. Mirja och 
Chris hoppar av vid nästa stämma. Sven-Olof kan ev. tänka sig att bli kvar under 
förutsättning att någon annan tar över ordförandeposten. 
Beslöts att kontakta 

• Anders Berg 
• Hans Wahlgren 
• Anders Kjellén 
• Mashid Rasti 

för att höra om deras intresse att ingå i styrelsen. 
 
Hantering av tävlingar 
Liza tar hand om tävlingsverksamheten – både den interna KM och externa RSF, SVEFO. 
Liza skickar mail för att bekräfta inskickade bilder till deltagarna. 
Liza följer också upp tävlingsresultatet i Excel format 
Sven-Olof lägger in bilder och resultat på hemsidan 
 
Föreläsare 
Anders Jorulf – en av våra egna medlemmar och naturfotograf - föreläser under nästa 
månadsmöte ( troligen gratis)  
Liza kontaktar fotograf Marianne Lind för att invitera henne till novembermötet - 
6/11. Maximal ersättning är 2000:- plus moms – men helst förstås billigare. 
Möjliga nya programpunkter  

• Moderskeppet – ev. mot ersättning om ”reklam” på hemsidan 
• Scandinavian Photo – kalibrering av skärmar 
• Ev. olika lösningar för katalogisering av bilder 

 
Klubbens framtid 
Alla vara eniga om att vi vill värna om att klubben lever vidare. Men en förutsättning är 
ju det finns frivilliga krafter beredda att hjälpa till.  Det upplevs att det är lite för mycket 
negativ kritik från medlemmarna och ibland oacceptabla gamla värderingar som gör det 
svårare att få frivilliga att ställa upp och som kanske också skrämmer nya yngre 
medlemmar för fortsatt deltagande. 
En annan fråga är att få budgeten att räcka till. 
Åtgärder för att komma till rätta med budgeten 

• Dra in stödet till fokusgrupperna från och med nyår (redan beslutat) 
• Kapa några möten – januari och juni (förslag) och gör decembermötet till julfest  



Chris gör en budget med input från Irina baserat på ovanstående för att se var vi 
hamnar med 80 betalande medlemmar. I den räknar vi med att vi samtliga gånger 
betalar föreläsare med 2000:- plus moms samt att vi i december har en julfest. 
 
För att göra det mer intressant för medlemmarna föreslogs att göra kanske ett event per 
termin, t.ex. studiofotografering, som anordnas av styrelsen men där var och en får 
betala självkostnadspris för att delta.  
 
För att snabbare få in betalningar från medlemmarna kommer Liza med förslag på 
”faktura” som kan mailas ut till medlemmarna 
 
Alla i styrelsen får i uppdrag att titta på lämpliga lokaler för julfest. 
 
Våga Visa 
Chris ansvarar för att samla in bilder och ta hand om den programpunkten Våga Visa – 
Irina är back up de gånger Chris är borta 
Bilderna läggs in i Lightroom så att de kan redigeras under mötet 
 
Månadens fotograf 
Elisabeth fick i uppdrag att bli månadens fotograf och skicka en berättelse om sig själv 
och sitt fotograferande tillsammans med 10–12 bilder till Sven-Olof som lägger upp 
inslaget på hemsidan 
 
 
Kaffehantering 
När alla har samlats räknar vi ihop antalet och meddelar receptionen på Hartwickska vid 
varje möte 
Merja köper till nästa tillfälle in bröd, ost och smör för att se hur det fungerar  
Chris köper in tre kaffebröd istället för fyra till nästa tillfälle  
 
Fortsatt hantering av web-sidan 
Sven-Olof erbjöd sig att fortsatt ta hand om websidan 
Några åtgärder 

• Se över ingångssidan så att den känns mer aktuell  
• För KM – tydligare – bättre och tydligare länknamn till aktuella bilder – gärna lite 

bilder när man öppnar sidan  
• Ta bort bilderna från fotografiska och ersätt med bilder från klubben (månadens 

fotograf, KM etc.)  
• Fokusgrupper – se till att respektive fokusgrupp kan lägga in sina egna bilder 

från verksamheten 
• Ta bort video och eventuellt ersätta med videoklipp från det ” fria Moderskeppet”  
• Se till att länkar till medlemmars hemsidor - de som vill ha det- kommer upp på 

siten igen 
• Ev.- en rubrik med länkar till intressanta sidor – fotografer, instruktiva 

videoklipp etc. 
• Sätta upp ett kalendarium med intressanta händelser ur ett fotoperspektiv  

 
 
 



Information som måste delges medlemmarna vid nästa möte och ev. via 
månadsbrev  

• Indraget stöd fokusgrupper 
• Förslag ändring antal möten  
• Budget 2018 
• Problem med att få folk till styrelsen 
• På ett fint sätt kanske säga att inte gnälla så mycket – då får vi ännu färre som vill 

ställa upp – konstruktiva förslag tas gärna emot och ännu hellre konstruktiva 
förslag som någon erbjuder sig att genomföra  

 
Nästa möte 
Nästa möte hålls hos Sven-Olof  den 16/11 kl 18:00. 
Till detta möte bjuds också Olle Robin in för att vara med som jury i uttagningen till RSFs 
tävling 


