
Anteckningar från styrelsemöte Stockholms Fotoklubb 
14/11 2018 hos Sven-Olof 
 
Närvarande:  
Sven-Olof Rönnskog, Mirja Koffman, Merja Louka, Elisabeth Hellström, Elizaveta Pronina 
Chris Kreimer 
Kunde inte närvara: Irina Johansson,  
 
Ekonomi: 
Sven-Olof redovisade ekonomin upp till dags dato som visar på ett underskott om 
14.971: - - Inkomna medlemsavgifter är 29.692: - - vilket ger 74 betalande medlemmar 
om 400: -  
 
Förslag för att komma till rätta med ekonomin 

• Redan beslutat: Inget bidrag till hyra av lokaler för fokusgrupper 
• Inget bidrag till att tävla med Rifo och Svefo – dock kvarstår vi som medlemmar i 

dessa föreningar så att de som önskar kan fortsätta att tävla. 
• Två färre möten per år –beslutades att Sven-Olof till att börja med avbokar 

junimötet med Hartwickska 
• Ev. höja avgiften för 2020 till 500: -? (Nuvarande avgifter Lidingö, Danderyd, 400: 

- Enskede 500: - studerande 250: -, Avtrycket 600: -, 400: - för pensionärer, och 
ungdomar – tar också in halv avgift för de som anmäler sig på hösten)  

• Följa upp ”prospekts” bättre – just nu finns en lista om 16 stycken som visat 
intresse för klubben men som ännu inte betalt in medlemsavgift.  
Chris utformar ett brev som kan skickas ut till dessa  

 
Vem gör vad i styrelsen? 
Får avhandlas vid nästa styrelsemöte 
 
Decembermötet 
Mirja åtog sig att leda decembermötet. 
Chris tveksam om hon kan medverka i december – men om inte vidtalar hon Irina för att 
ta hand om Våga Visa. Chris lägger inkomna bilder på Våga Visa på dropbox för att S-O 
lätt ska kunna lägga in dem på hemsidan före mötet. 
S-O kontaktar Birgitta Bratthall för presentation av konstfotogruppen 
Skicka ut bilder som medlemmarna får redigera – beslutades aldrig om hur vi går vidare 
med detta  
Beslutades att på mötet föreslå att de som önskar går och tar en öl på Rival efter avslutat 
möte inför ”jullovet”(på egen bekostnad). 
Sittning – denna gång med 4–5 bord – som man efter ev. föredrag senare kan diskutera 
bilder runt. Med för många bord ser det tomt ut eftersom många avviker efter kaffet.  
 
Föreläsare 
Patrik från Mästerfoto kan tyvärr inte heller i december men möjligen i början av våren. 
Vill dock ha viss ersättning för förberedelse av program. Chris förhandlar 
Lisas konstfotograf verkar tyvärr inte vilja ställa upp framöver – inte ens mot ersättning 
 
 



December – Månadens Fotograf 
Sim Franti – vars bilder vi tyvärr missade att bedöma i RIFO tävlingen, erbjuds att bli 
decembers månadsfotograf på hemsidan.  
 
Valberedning och förslag till styrelse 
Sparades till nästa gång. S-O hintade dock om att han kan tänka sig ett år till som 
ordförande.  
 
Facebook 
Mirja ser också till att Elisabeth kan gå in som administratör av Facebook-sidan. Mirja 
kan tänka sig att fortsatt administrera denna sida – även då hon inte längre sitter i 
styrelsen. 
 
Kommande KM 
Beslöts om följande tema för 2019 

• Februari – Stad i ljus 
• April – Ta mig till havet 
• September – Kollektion utan tema 
• November -Öppna landskap 

Web 
Sven-Olof visade nyheterna som han gjort på hemsidan. 
Alla eniga om att de rutor med bilder som läggs under nyhetsrutorna ser snyggt och 
inbjudande ut.  
Enades om att det vore fint att ha med 

• Program nästa möte (inte bara dolt i brev) 
• Internt kalendarium 
• Externt kalendarium  

▪ Tävlingar 
▪ Aktiviteter 

t.ex. möjlighet att fota på Riksdagshuset i december som Elisabeth 
åtagit sig att ordna 

• Skriva om gamla och nya talare (klippa från månadsbreven)   
• Beslöts att alla till nästa gång ser igenom hemsidan och kommer med input till 

förbättringar 
 
Kontaktuppgifter till styrelsen 
Liza   072-72 65 597 
Elisabeth 0760-16 49 93 
Merja 0700-32 32 03 
Mirja 0730–344 970 
Irina 0730-51 90 51 
Sven-Olof 0730-33 27 45 
Chris 0733-11 69 38 
 
 
 
 


