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Plats: Hemma hos Anders  

Kallade: Irina Johansson, Anders Bergh, Elisabeth Hellström, Merja Louka 

 

 

Dagordning  

• Mötes öppnas 

Irina valdes till ordförande och Anders till sekreterare 

Ekonomin är fortsatt god och vi har alltfler nya betalande medlemmar. 

Irina hade med årsmötesprotokoll som Elisabeth ska skriva under. Behövs för att Elisabet som 

ordförande ska ha tillgång till klubbens bankkonto 

• Gå igenom förgående protokoll 

Bestämdes att Anders tar på sig att kolla att det som ska göras och omnämns i föregående protokoll 

följs upp så inget hamnar mellan stolarna 

• Nya medlemmar på webben 

Irina har fått Hans W att förbereda för kategorin Nya i klubben på hemsidan. Tanken är att nya 

medlemmar kort kan presentera sig med en kort text och några bilder. Texten ska innehålla namn, 

lite om vem man är samt varför man började i klubben. Eventuellt en blid på personen samt några 

foton som personen vill visa. Vi har Tarek som vi ska börja med, sedan Nina. 

Irina förbereder genom att kontakta Hans om att styrelsen beslutat börja med detta. Sedan skickar 

Anders de bilder samt text från Tarek till Hans. 

• Planera klubbmötet den 12 november 

Ulf Schloss har lovat att hålla i mötet och han har med sig egen dator. 

18.30 Ulf öppnar mötet och påannonserar Claus Carlander (relativt ny medlem i klubben). 

18.35  Claus Carlander kommer att visa bilder (Det är Merja som har kontakt med Claus om detta) 

19.20 Styrelsen informerar. Elisabeth presenterar sig som ordförande. Anders berättar om den 

kommande klubbfotoutställningen. Han har även en ide att en gång per år gå tillsammans till 

fotografiska museet. Ev. se till att ha guidning. Finns det intresse för detta? Vi kommer även att ta 

upp behovet av nya fotogrupper Vilka grupper behövs och vem kan hålla i dem? Nyheter på 

hemsidan (Kalendarium samt nya medlemmar) samt eventuellt något om den Ålandsresa som 

planeras.  

20.00 Kaffe. Under fikat kommer det att finns möjlighet att visa och titta på medtagna pappersbilder. 

20.30 Presentera årets vinnare av km. Första plats Clas Åberg och Chris Kreimer, andra plats Olle 

Robin och Irina Johansson, tredje plats Barbro Lindh och Kjell Olsson. Elisabeth delar ut priser 

(Diplom till 1-orna och böcker till samtliga sex personer som hamnade på plats 1-3.  



21.00 Våga visa 

21.30 Mötet avslutas. 

• Gå igenom Vem gör vad – hur hantera ev. vakanser. Anders bifogar dokument i kallelse 

Vi gick igenom och uppdaterade dokumentet – vem gör vad. Anders lägger dokumentet på hemsidan 

åtkomligt för de som har tillgång till inloggning. Längt ner på sidan ”för medlemmar” i inloggat läge 

finns kategorin internt. Där ligger mötesprotokoll och vem gör var vad. Alla uppmanas titta igenom 

Vem gör vad och kommer med förslag på förbättringar 

• Diskussion om vad en ordförande i föreningen förväntas göra, Dokument bifogas med 

kallelse 

Vi gick igenom och gjorde några förändringar på vad en ordförande i klubben förväntas göra. I hög 

grad har Ordförande ansvar för att utse personer i styrelsen eller adjungerade som tar på sig olika 

sysslor. Anders lägger det uppdaterade dokumentet på hemsidan åtkomligt för de som har tillgång 

till inloggningsuppgifter. Se ovan! 

Bra om alla sr över vad ordförande ska göra och kommer med förslag på förbättringar 

• Ev kontakta valberedning 

Styrelsen bestämde att Elisabeth kontaktar valberedningen för att höra hur deras arbete går. 

• Gemensam fotoutställning 

Anders kommer att boka lokalen. Elisabeth vil göra utställningsaffischen. Vi behöver några som kan t 

änka sig att planera s samt göra ett schema så det alltid är någon som har koll på vilka som kommer 

in. Vi kommer inte att bjuda allmänheten på alkohol. 

Anders kommer att skicka ut ett mail om betalning. De som vill vara med betalar direkt till honom 

och han sätter in pengarna hos klubben som betalar för lokalen. Priset kommer att bli ca 320 kr per 

person och inkluderar då även kostanden för de vi behöver för vernissagen. Blir det pengar över så 

går de till klubben som kan använda dem exempel i samband med nästa utställning. 

Anders går ut med information via mail. 

• Resa Åland i vår 

Merja tog på sig att ta reda på lite mer om en eventuell resa i vår. Det handlar om att ta fram ett 

förslag (När man reser, varifrån, vad det kostar, hur man tar sig till museet på Åland samt när man 

kommer hem) 

• Övrigt 

Elisabeth ska hjälpa Anders så har får ett Facebookkonto. Då kan styrelsen kommunicera via 

facebook. 

Vi är idag fem medlemmar som har för hemsidan. Förutom styrelsen har Hans Wahlström behörighet 

att gå in. Vi ska absolut inte vara fler.  

Merja har gjort ett diplom som alla tyckte var snyggt. Hon ska undersöka möjligheten att göra 

diplomet i något tjockare papper. 

• Nästa möte 



Vid nästa möte måste vi bestämma teman och datum för nästa års KM 

Nästa möte kommer att hållas hemma hos Elisabeth den 19 november kl 18.00. Adress Hagagatan 

44. Portkod: 2805. 

 

  

 


