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Medlemsbrev mars 2019
Välkommen till klubbmötet
Tisdag 19/3 2019 kl 18:30
Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a

Välkommen till vårt marsmöte…
.. där den världskända fotografen Helene Schmitz berättar om sig själv och sin verksamhet!
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Den här gången hoppar vi över ”Våga Visa” och bildutmaningen ”Redigera” på grund av tidsbrist!
Vi har som förslag att köra en aktivitet per möte och växla mellan aktiviterna.
18:30

Klubbmötet öppnas,

18:45

Helene Schmitz berättar om sig själv och sin fotografiska gärning

20:00

Kaffe

20:30

Marinfotogruppen presenterar ett bildspel med ”marina bilder” och Kalle Kottenhoff
kommenterar tekniken bakom.

21:00

Årsmöte 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett år;
b. val av två ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c. Minst två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d. En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
sammankallande.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får
inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
21:30

Mötet avslutas

Stort välkommen till vårt klubbmöte och tillika årsmöte tisdagen den 19/3 18:30!
Sven-Olof Rönnskog, Ordförande Stockholms Fotoklubb

