
Minnesanteckningar. 

Styrelsemöte Stockholms fotoklubb - 190829 
 

Plats: Hemma hos Anders Bergh 

 

Närvarande: 

Irina Johansson, kassör 

Anders Bergh, redaktör 

Merja Louka, suppleant 

Ulf Schloss, adjungerad 

Håkan Wahlen, adjungerad  

Mashid Rasti, adjungerad 

 

Frånvarande. 

Sven-Olof Rönnskog, ordförande, webbansvarig (avgår) 

Elisabeth Hellström, Vice ordförande, sekreterare (sjuk, åter 30/8) 

Elizaveta Pronovina, Barnledig, kommer ev att delta i styrelsen längre fram i höst 

 

Personer i klubben som uppgett att de gärna ställer upp och stödjer styrelsen fram 

till nästa årsmöte, men som inte deltog i dagens möte. 

Chris Kreimer 

Maria Edvardsson 

Nina Margareta Malm Peterson 

Jerker Hansson 

 

Mötet öppnades 

Irina Johansson hade kallat till mötet och valdes till mötesordförande.  

Anders Bergh valdes till sekretera. 

 

Irina öppnade mötet och berättade kort om situationen. Vi har ett krisläge i klubben. 

Medlemmarna har via mail den 23 augusti fått skriftlig information om läget. I mailet 

ingick även information om att höstens första medlemsmöte kommer att äga rum 

tisdagen den 10 september kl 18.30. 

 

Styrelsen behöver ha både ett kort och ett långt perspektiv. I det korta perspektivet 

ska vi få verksamheten att fungera för medlemmarna fram till nästa styrelsemöte 

(som äger rum våren 2020). Vi kan vid behov göra försök att utveckla 

verksamheten, men också välja bort vissa saker i syfte att klara av att driva 

verksamheten vidare. I det långa perspektivet ska styrelsen verka för goda 

förutsättningar för att det vid nästa årsmöte finns ett bra förslag till en ny styrelse 

för medlemmarna att rösta om. 

 

Vi har fått starka signaler om att Sven-Olof Rönnskog vill avsäga sig rollen som 

ordförande och aktivt arbeta i styrelsen. Samtidigt har Sven-Olof haft ett fantastiskt 

engagemang och stor kunskap. Om Sven-Olof själv vill ha någon roll eller 

ansvarsområde framöver är vi självklart öppna för det, men det ska helt bygga på 

att han vill och orkar samt i så fall får det stöd som behövs.  

 



Elisabeth Hellström har gett uttryck för att hon i början av september är tillbaka 

Stockholm och vill fortsätta i styrelsen. Viktigt att hon är med vid nästa styrelsemöte 

så hon kan berätta vad hon vill och orkar göra vad gäller styrelsearbetet framöver. 

 

Elizaveta har fått barn och vill – enligt Irina – göra vissa saker framöver i 

styrelsearbetet. Hon kan en del vad gäller webbsidor. 

 

Anders berättar att han kan göra vissa saker på hemsidan men långt ifrån allt. När 

Elizaveta är tillbaka i arbetet kan hon (om hon vill) gå in och också arbeta med 

hemsidan. I de fall Anders kör fast kommer han tills vidare att fråga Elizaveta och 

Hans Wahlgren om stöd. 

 

Styrelsen beslutade att Ulf Schloss, Håkan Wahlen och Mashid Rusti är 

adjungerade till styrelsen fram till årsmötet. Det innebär att de deltar i 

styrelsemötena och i styrelsens aktiviteter, meninte har rösträtt. 

 

Det finns ytterligare medlemmar som anmält intresse av att gå in och stödja 

styrelsen. Det är: 

Chris Kreimer (Har varit med i föreningen länge och även varit med i Styrelsen) 

Jerker Hanson  

Maria Edvardsson  

Nina Margareta Malm Peterson (Ev ny medlem som uppgett att hon kan hjälpa till) 

 

Så fort de deltar vid ett styrelsemöte kommer en dialog om deras eventuella 

engagemang att påbörjas. 

 

Irina skapar en maillista så vi kan maila enbart till de som nu deltar i styrelsearbetet. 

Det är gjort. 

 

Ekonomi och antal medlemmar 

Klubben har 40 800 kr på kontot och består av 75 betalande medlemma samt 4 

hedersmedlemmar. 

 

Ett 10-tal personer har visat intresse för att börja i klubben under sommaren. 

 

Svårigheter vi kan förutse/hantera 

Instagram. Det är Sven-Olof som har klubbens Instagramkonto och ingen annan kan 

gå in och lägga in nya bilder. Den frågan skjuter vi på framtiden.   

 

Anders kan inte göra allt (dvs vet inte hur man gör) som kan behöva göras på 

hemsidan. T.ex. göra bildspel eller lägga till medlemmars egna hemsidor. Om 

problem uppstår kontaktar han Hans Wahlgren och ber om hjälp.  

 

Anders har inte heller tillgång tillmedlemsregistret. Det är nu löst.  

 

Vem leder medlemsmötena? Ulf Schloss kommer att göra det vid medlemsmötet den 

10 september.  

 



Anders ska kolla att vi kan öppna skåpet där projektorn finns. Koden på låset är 

troligen 3997. Han kollar upp det under vecka 36. Han kollar då även om det finns 

vinetiketter i skåpet. 

 

Ulf tar med sig sin PC och bilderna som ska visas kommer att hämtas via USB-

minne. Vi avvaktar med Dropbox så länge. 

 

Irina kollar upp att lokalen för medlemsmötena är bokad framöver. 

 

Alla i Styrelsen uppmanas att komma till medlemsmötet den 10 september en kvart 

före start så vi kan möblera, fixa fika samt testa tekniken. 

 

Merja köper en flaska vin (till föreläsaren) samt bröd och pålägg. 

 

Mashid köper kaffebröd (3 kaffelängder), samt hanterar kaffekassan. 

 

Vi har inte ”Våga visa bilden” vid septembermötet.  

 

Förbereda en valberedning – på mötet utse en sammankallande 

  

En prioriterad uppgift är att klubben får en valberedning som börjar arbeta. I den bör 

det ingå någon med god erfarenhet och kännedom i klubben. Personer som nämndes 

var Olle Robin, Inga Nathorst, Birgitta Batthall, Janne Zetterberg. Ulf tar uppfrågan 

vid nästa medlemsmöte. Målet är att då utse en sammankallande för 

valberedningen. Det är viktigt att styrelsen har information om hur valberedningens 

arbete går så att det finns ett bra förslag på en styrelse vid årmötet våren 2020. 

 

Nya initiativ 

 

Styrelsen hade en diskussion om nya medlemmar och hur vi ska få dem att börja 

och stanna kvar i klubben. 

 

Irina besvara förfrågningar från de som hör av sig om intresse av att vara med. De 

bjuds alltid in till kommande medlemsmöte för att prova. 

 

Beslutades att Håkan och Mashid tar kontakt med nya medlemmar i samband med 

att mötena börjar och berättar om klubben och svarar på frågor. De ser till att även 

ta hand om dem under fikat så de känner sig välkomna. Generellt uppfattar många 

att klubben är sluten och att det är lätt att känna sig bredvid. Detta måste vi ändra 

på. Målet är att alla som söker sig till klubben ska känna sig välkomna. Fler förslag 

är att erbjuda nya medlemmar en möjlighet att visa bilder på mötena, men även att 

varva Månadens fotograf med presentation av Ny i klubben (kort presentation samt 

några bilder).  

 

Anders tar på sig att driva frågan om en gemensam fotoutställning (vid 

Timmermansgården) för medlemmarna. Tanken är att det arbetet kan uppta en del 

av medlemsmötena, gynna bilddiskussioner och ge fler möjlighet att visa upp och få 

diskutera sina bilder (gärna utifrån utskrivna bilder). 

 



Merja har funderingar på att starta en Facebookbaserad grupp som sysslar med 

mobiltelefonbilder. Hon frågar om det finns intresse vid nästa medlemsmöte 

 

Mashid överväger att starta en ”Bildkritikgrupp”. Hon frågar om det finns intresse vid 

nästa medlemsmöte. 

 

Styrelsen har även ambitionen att bättre synliggöra de som deltar och placerar sig 

på KM. Varje års vinnare ska få en flaska vin, ev. en fotobok samt diplom. De som 

placerar sig högst ska även tillfrågas om de vill vara månadens fotograf på 

hemsidan. 

 

Agenda möte, 10 september 2019. 

 

Alla tyckte att Irinas förslag till Agenda (se hennes medlemsmail) är bra. Korrigreat 

utfrån detta möte kommer följande punkter att vara med. 

 

Ta hand om nya medlemmar (Håkan och Mashid söker upp och tar kontakt med nya) 

 

18.30 Klubbmötet öppnas.  

Vi informerar om krisläget i styrelsen och konsekvenserna för klubbens verksamhet 

som underlag för en diskussion senare i programmet. 

 

19.00 Göran Zebühr berättar om sitt fotograferande och visar några egna bilder. 

Han är medlem i Enskede fotoklubb och i Riksförbundet Sveriges Fotografi. Som 

fotograf tillhör han de mest framgångsrika och tongivande i svenska fotoklubbar 

sedan många år. 

 

19.30 Kaffe medan bilderna i vår tävling KM3 rullar. 

 

20.00 Domaren Göran Zebühr bedömer och kommenterar bilderna i 

kollektionstävlingen. 

 

20.20 Anders – berättar kort om iden ”Gemensam Utställning”. Finns intresse? 

Merja och Mashid beskriver ideeer till nya grupperna Mobilfoto och bildkritik. Finns 

intresse? 

 

20.30 Diskussion om krisläget i klubbens styrelse och ledning. Idéer och förslag. Få 

fram en valberedning samt sammankallande för valberedningen 

 

Mötet avslutas  

 

Planering av medlemsmötet i början av oktober 

Merja har haft kontakt med Klaus Carlander som skickat in lite av sin bilder (se mail 

från Irina). Alla tyckte dom bilderna och står bakom att han kommer till 

oktobermötet. Merja sköter kontakten med honom.  



Håkan har kontakt med fotografen Thomas Vågström. Mötet beslutar att han 

kontaktar Thomas och hör om han har tid, lust och vad det skulle kosta. 

Kort diskussion om domare. Klubben ersätter den med ca 500 kr för varje uppdrag. 

Kan vi istället använd medlemmar som domare och därmed spara lite pengar? En 

fråga att ta upp vid kommande styrelsemöten 

Omfördelning av roller i styrelsen 

Vi gick igenom den lista som finns på de punkter där Sven-Olof står som ansvarig. Vi 

gör endast preliminära förändringar tills vi vet hur det är med bl.a. Elisabeth och vad 

hon vill. Uppdaterad lista mailas ut under vecka 36. 

Nästa styrelsemöte 

Det planeras äga rum den 17 september hemma hos Anders kl 18.00. Irina kallar till 

mötet 

Irina förklarade mötet avslutat. 

Antecknat / Anders Bergh  

 


