
   

 

Protokoll från Stockholms Fotoklubbs årsmöte den 19 mars 2019 
Plats: Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 A  

Närvarande: 
Röstlängd med närvarande medlemmar upprättas vid behov 

Öppnande 
Ordföranden Sven-Olof Rönnskog  hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet 

§1 Fråga om årsmötet sammankallats på stadgeenligt sätt samt fastställande av röstlängd  
Beslutades: Att årsmötet sammankallats på stadgeenligt sätt samt att röstlängden justeras vid behov. 

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  
Beslutades: Att välja Birgitta Bratthall till ordförande och Elisabeth Hellström till sekreterare för 
årsmötet. 

§3 Val av två justerare för årsmötets protokoll tillika rösträknare på mötet 
Beslutades: Att välja Ulf Nygren och Jerker Hansson till justerare tillika rösträknare. 

§4 Fastställande av dagordning för årsmötet 
Beslutades: Att fastställa den föreslagna dagordningen för årsmötet. 

§5 Redovisning av styrelsens årsberättelse samt resultat- och balansräkning 
Styrelsens ordförande Sven-Olof Rönnskog redogjorde för verksamhetsberättelsen och klubbens ekonomi. 

§7 Fastställande av föregående års resultat-och balansräkning 
 Beslutades: Resultat och balansräkningen godkändes. 

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Beslutades: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet  

§9 Redovisning och fastställande av styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år 
Sven-Olof Rönnskog gick igenom verksamhetsplan och budget inför kommande år, Medlemsavgiften 
kommer även nästa år (2020) att ligga kvar på 400:- 
Beslutades: Verksamhetsplanen för 2019 fastställdes.   

§10 Redovisning och fastställande av styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande år 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ligger kvar på 400:- även 2020.  
Beslutades: Att fastställa att årsavgiften 400:- gäller för 2020  

11. Valberedningens förslag till ny styrelse 
Olle Robin redogjorde för valberednings förslag. Då det varit svårt att få fram en valberedning har 
styrelsen själva förslagit kandidater.  

§12 Val av styrelseordförande (mandattid ett år)  
Beslutades: Att i enlighet med valberedningens förslag välja Sven-Olof Rönnskog (omval) till ordförande 
och webbansvarig  

§13 Val av styrelseledamöter (mandattid ett och två år)  
Beslutades: Att i enlighet med valberedningens förslag välja Anders Bergh, Ledamot och redaktör (nyval 
2 år) Elisabeth Hellström, vice ordförande och  sekreterare (Omval 1 år) och Irina Johansson kassör  
(Omval 1 år)  

§14 Val av styrelsesuppleanter (mandattid ett år)  
Beslutades: Att i enlighet med valberedningens förslag välja Elizaveta Pronina (omval) samt Merja 
Louka (nyval)  



   

 

§15 Val av en revisor och en revisorssuppleant (mandattid ett år) 
Beslutades: Att i enlighet med valberedningens förslag välja Håkan Holmbäck (omval) och Bo 
Zachrisson (omval) till revisor respektive revisorssuppleant 

§17 Val av valberedning 
Beslutades: Att eftersom inga förslag förelåg bordlägga frågan 

§18 Redovisning av och beslut om skriftligt förslag från styrelsen  
Inga förslag från styrelsen förelåg. 

§19 Redovisning av och beslut om skriftlig motion från medlem  
Inga motioner hade skickats in. 

§20 Övriga frågor  
Inga övriga frågor togs upp. 

§21 Mötets avslutande 
Sven-Olof Rönnskog tackade de avgående medlemmarna Chris Heister och Mirja Koffmann för fint 
arbete. Mötesordförande önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete. 

Stockholm 2018-03-19 

Elisabeth Hellström  
Mötessekreterare 

Justeras: 

Birgitta Bratthall  Ulf Nygren  Jerker Hansson  
Mötesordförande Justerare  Justerare 


