
Minnesanteckningar. Styrelsemöte Stockholms fotoklubb - 190917  

 

Plats: Hemma hos Anders Bergh  

  

Närvarande: Irina Johansson, kassör Anders Bergh, redaktör Merja Louka, suppleant Ulf Schloss, 

adjungerad Mashid Rasti, adjungerad, Chris Kreimer adjungerad, Jerker Hansson adjungerad, Nina 

Margareta Malm Peterson adjungerad. 

Frånvarande. Elisabeth Hellström, Vice ordförande, sekreterare, Elizaveta Pronovina, Barnledig, 

Håkan Wahlen, adjungerad.   

--- 

Irina Johansson valdes till ordförande och öppnade mötet 

Anders Bergh valdes till sekretera.  

 

Sven-Olofs minnesstund – blommor 

Chris tar på sig att köpa blommor. Klubben står för kostnaden 

 

Följa upp mötesprotokoll från styrelsemöte 29 augusti 

Maria Edvardsson som anmält intresse för att stödja styrelsen under hösten har inte den tid som 

behövs och kommer därför inte att kallas till styrelsemöten framöver. 

Klubben har nu en valberedning. Behöver den en tredje medlem? Anders kontaktar Åke Reichard och 

frågar om han är intresserad.  

Det kan vara bra att ge valberedningen en hint om hur de som sitter i styrelsen ser på ett ev. omval. 

Lisa, Irina och Anders kan tänka sig att överväga att sitta kvar i styrelsen om de får frågan. Elisabeth 

har gett tydliga signaler om att hon vill arbeta i styrelsen. Merja kan idag inte svara på frågan. Vi ser 

till att valberedningen får denna information. 

 

Dokumentet – vem gör vad  

Ulf föreslår att vi ser över dokumentet så att den som är ordförande avlastas lite jämfört med hur det 

set ut nu. Anders uppdaterar dokumentet utifrån hur uppgifterna fördelades vid augustimötet. Det 

uppdaterade dokumentet diskuteras vid nästa styrelsemöte. 

 

Hemsidan/Instagram 

Flera menade att den måste göras mer användarvänlig. Vi kan t.ex. inte göra utskick av medlemsbrev 

så som gjorts tidigare. Detta är frågor vi får jobba mer långsiktigt med. Vi kan idag få ut information 

men behöver arbeta för att på sikt göra den enklare och snyggare. 



Vi kommer inte åt Instagram. På sikt ta bort det konto som är kopplat till hemsidan och starta ett 

nytt. Chris föreslog att de olika grupperna får i uppgift att kontinuerligt fylla på med bilder. 

Styrelsen diskuterade ny rubrik på hemsidan som heter ny i klubben. När Anders fick veta att vi inte 

har något krav på att byta innehåll varje månad är han helt med på ideen. Den första nya 

medlemmen som är tänkt att visa bilder blir Nina Margareta Malm Peterson. Anders har kontakt med 

Nina och kontaktar hans och berättar att vi nu är överens i styrelsen om den nya rubriken och dess 

innehåll. 

Anders kontaktar Hans och påbörjar en diskussion om att publicera Sven- Olof som nästa månads 

fotograf. Bl.a. efterfrågades hans bilder från Eriksdalsbadet – har vi tillgång till dem? 

 

Ekonomi  

Vi är idag 76 betalande medlemmar. Fyra hedersmedlemmar. Vi är något färre (10 stycken färre) än i 

början av året. I övrigt är ekonomin god i enlighet med föregående möte. 

 

KM4 

Om Thomas Vågström kommer till mötet ska Håkan Wahlen fråga honom om han även kan vara 

domare. Då måste Thomas få de inskickade bilderna minst en vecka före mötet. 

Anders kontaktar Håkan och kollar upp om Thomas kommer och vad han vill ha i ersättning. Vi 

bestämde att max 2500 kr. 

Liza ser till att alla inskickade bilder till etapp 4 KM hamnar i två lika filer – en med namn och en där 

det inte har namn. Håkan får kolla hur Thomas vill ha bilderna. Sedan behöver Thomas bara ha med 

sig vinnarbilderna (i sin dator eller på sticka) 

Chris ser till att ha bilderna så hon kan låta dem rulla under fikat. Hon ska ha tillgång till Dropbox. 

 

Nästa medlemsmöte den 8 oktober 

Chris Kreimer kommer att hålla i mötet. Hon har med sig sin dator. Vi andra finns där i god tid så vi 

hinner ordna lokalen och fixa tekniken 

 

18.30 Chris hälsar välkommen, frågar efter nya medlemmar samt presenterar Mashid och Håkan som 

kommer att ta hand om och informera de nya. 

18.40 Föredrag av fotografen Thomas Vågström 

19.30 Anders Bergh informerar om den gemsamma fotoutställningen 

20.00 Kaffe (bilderna för KM4 rullar) 

20.30 Tomas Vågström (domare) har bedömt de inlämnade bilderna och visar de han valt ut. 

20.45 Thorwald Larsson berättar om sitt fotograferande och visar några bilder 

 



Alla (Mashid, Merja och Håkan) gör det de gjorde vid föregående möte – köpa kaffebröd, vin till 

föreläsare, ta hand om nya medlemmar etc 

 

Novembermötet. 

Merja frågar Klaus Carlander om han kan ha ett föredrag vid novembermötet. 

 

Årsprotokoll 

Nu har vi fått fram protokollet från årsmötet våren 2019.  Vi kommer att gå igenom det vid nästa 

möte så vi gör det vi enligt protokollet ska göra. Dokumentet mailas ut till styrelsen inför nästa möte. 

 

Valberedningen 

Se även ovan under rubrik – Följa upp …  

Vi skickar ut dessa minnesanteckningar till valberedningen så de blir uppdaterade. 

 

Gemensam fotoutställning – Timmermansgården 

Anders berättade att 16 medlemmar anmält att de vill vara med. Anders har även preliminärbokat 

lokalen mellan den 31 jan och den 2 februari. 

 

Övrigt 

Diskussion om ev. fotoresa till Åland och gå på fotomuseum 

Fotogrupp med inriktning mer mot det man har lust att fotografera istället för ett strikt tema. 

Mashid vill ha ett föredrag vid decembermötet om hur man väljer ut bilder. 

Chris påtalade att vi har bestämt att inte ha klubbmöte i Juni. Irina avbeställer lokalen i juni. Istället 

kan vi ev. ha en fotopromenad. Anders uppdaterar mötesdatum på hemsidan. 

Protokoll från styrelsemöten ska finnas i Dropbox? Irina tar på sig att undersöka saken närmare. 

Irina och Ulf kommer ej på medlemsmötet den 8 oktober. 

 

Nästa möte 

Planeras till den 15 oktober. Det är dock viktigt att Elisabeth Hellström kan vara md så datumet kan 

komma att ändras.  


