
Minnesanteckningar 

SFK – 19 nov 2019 

 

Närvarande: 

Elisabeth Hellström, Anders Bergh, Irina Johansson, Merja Louka 

 

Mötet öppnas 

Elisabet öppnade mötet 

Sekreterare 

Anders valdes till sekreterare 

Justerare 

Irina valdes till justerare 

Ekonomi 

Klubben har 38 000 kr på kontot. Vi ska betala 6000 kr till Timmermansgården för hyra av 

utställningslokal. Anders samlar de pengarna från medlemmar som ska delta i utställningen. I 

dagsläget har han fått in 5700 kr. När alla betalt sätter han in det han fått in på klubbens konto. 

Sedan kan Timmermansgården fakturera klubben. Irina mailar fakturaadress till Anders som anger 

den till Timmermansgården. 

Klubben kommer inte att acceptera några nya hedersmedlemmar. 

Regler för återbetalning till medlemmar som vill ha tillbaka medlemsavgiften. När det varit med ett 

kvartal betalar klubben inte tillbaka medlemsavgift.  

 

Våga visa – hur ska vi göra i framtiden 

Ändring. Vi frågar först innan vi börjar redigera. Punkten Redigera tas bort. 

 

Riksklubbtävling Exponerat 10 

Silvermedalj till Kjell Olsson. Han och Klaus (som tack för föreläsning under nov-mötet) gratuleras vid 

näste klubbmöte och får var sin bok. 

 

Tips på föreläsare/nästa möte 

Chris har föreslagit John Hammar. Elisabeth ber Chris höra om John kan och hur mycket det kostar. 

Barbro Lind har tipsat om att Anki Hammar är en intressant föreläsare som tar spännande bilder. Hon 

har bl.a. arbetat på Scandinavian Photo. 



Olla Robin har anmält att han gratis kan ha en gratis föreläsning om sitt fotograferande av insekter 

fast först till våren. 

Elisabeth håller i decembermötet 

Agenda 

Föreläsare 

Prisutdelning 

Julfika (Ta med pappersbilder att visa under pausen) 

Våga visa  

 

Medlemspresentationer på klubbmöten 

Medlemmarna måste maila in de bilder de vill visa så vi vet och kan planera in det i programmet. 

Irina meddelar Mahshid. Vi ska arbeta klart brevet till nya medlemmar. Anders ser till att det skrivs ut 

så får varje ny medlem ett brev på papper vid sitt första besök på klubbmöte 

 

Avverka bildbehandling 

Vi tar bort FB-gruppen bildbehandling. Berättar om det på nästa klubbmöte och att vi istället har SFK 

fototeknik på FB. Sluten grupp på FB för medlemmar. Liza Pronina sköter KM, Dropbox och 

Facebooksidan. 

 

Info-bas föreläsare 

Vi skapar en lista under styrelse på hemsidan där vi listar intressanta föreläsare 

 

Julavslutning – Decembermötet 

Glögg, lussekatter, pepparkakor. Lotteri där vi lottar ut böcker. Elisabeth fixar lotter. 

 

Infobrev mailas till medlemmar 

En vecka föreklubbmöte mailar Irina ut information till medlemmarna. 

 

Mail till nya medlemmar 

Vem ansvarar? Irina tar kontakt med Mahshid och Chris. 

 

KM- teman 

Februari – Porträtt 



April – Walking the streets 

Oktober – Kollektion 

December – Stileben 

 

Förslag till valberedning 

Kontakta valberedningen – Olle Tillberg och Anders Lindberg 

Övriga frågor 

Dropbox -ta bort medlemmar som inte längre är med i klubben- Liza. 

Leta efter ny lokal – Anders kollar upp vad priset är hos Timmermansgården. Akustiken är dålig i vår 

nuvarande lokal. Svårt att ha något annat än biosittningar. 

Det Diplom Merja tagit fram finns på Dropbox 

Inget möte i juni – då har vi en utflykt 

 

Nästa möte 

16 december hemma hos Anders 

 

 

/Elisabeth Hellström   

Anders Bergh  


