
 

 

Minnesanteckningar från Styrelsemöte - Stockholms fotoklubb 191216 

 

Närvarande: Anders Bergh, Irina Johansson, Merja Louka 

 

Frånvarande: Elisabeth Hellström, Elizaveta Pronina 

 

1. Irina valdes till mötesordförande 

 

2. Anders valdes till sekreterare 

 

3. Nordea 

Anders fyller i ett protokoll enligt den mall som Irina hade med sig. Den 

ska skrivas under av Elisabeth. Anders förslag justeras av Irina. 

 

4. Genomgång av förra mötets protokoll 

- Valberedningen 

Elisabeth skulle kontakta valberedningen för att höra hur det går. Hon 

är inte närvarande så vi vet inte om det är gjort. 

- Lista möjliga föreläsare 

Irina har haft kontakt med Alexandder Mahmoud. Tanken är att han 

ska vara föreläsare till februarimötet. Han kan även bedöma KM-

bilderna. Irina återkommer med definitivt besked. 

Irina kontaktar Malin Tvedt om hon kan konna den 7 januari.  

Olle är tillfrågad och kan tänka sig att berätta om insektsfotografering 

senare i höst. 

Anders kontaktar Mia på galleri kontrast och hör om hon kan försätta 

att ge tipps på föreläsare. (Sven Olof- fick många tips via henne). 

Anders kollar hur vi kan ha en dold lista via hemsidan. 

Månadens fotograf 

Irina har talat med Elizaveta. Hon mailar bilder till Anders som publi-

cerar 

 

5. Föreningens ekonomi 

Föreningen har 44545 kr. Antalet medlemmar är 85 stycken. 

 

Ander har satt över 6000 kr från daltagana på den gemensamma fotout-

ställningen. Timmermansgården kommer att debitera förningen för utställ-

ningslokalen. 

 

6. Dropbox 

Mötet tag beslut att Elizaveta kan radera de tidigare Våga Visa – bilderna 

i Dropbox för att få utrymme för nya bilder. Vi behöver inte arkivera dem. 

Dessutom finns flertalet på vår hemsida där man framöver kan se vilka 

bilder som varit med. 

 

7. Hans Wahlgrens genomgång av hemsida/mailadresser 



 

 

Hans har lämnat ett bra underlag vad gäller hemsida/hemsidor och före-

ningen olika mailadresser. Eftersom vi i dagens styrelse saknar kompetens 

för att genomföra de förändringar som krävs kommer vi att eftersöka per-

son bland medlemmarna med dessa kunskaper. Den personen kan adjun-

geras till styrelsen för att göra just dessa saker. 

 

8. Nästa klubbmöte 

Elisabeth håller i mötet. 

- Irina återkommer med namn på extern föreläsare (Se punkt 4 ovan) 

- ”Våga visa” 

- Anders och Elisabeth avslutar med en avstämning kring vår gemen-

samma utställning 

Vi uppmanar de som vill att ta med sig påsiktbilder att diskutera i pausen 

 

Ordförande ska skicka mail med inf om klubbmöte en vecka före mötet 

 

9. Våga visa – regel på hemsidan 

Anders ser över detta och lägger reglerna på hemsidan. Reglerna finns i 

ett tidigare mail till medlemmarna från Irina. 

 

Anders ska även se över om mailadresser till kontaktperson för respektive 

fokusgrupp finns på hemsidan. O inte så fixar han det. 

 

10. Ny möteslokal 

Anders har hört sig för med Timmermansgården. De har två möjliga mö-

teslokaler. 

- Ett rum för ca 30 personer. Kostar 300 kr/timme 

- Den lokal vi ska ställa ut i. kostar 500 kr/timme 

Vi kommer inte att göra något åt detta nu utan det lämnas till den kom-

mande styrelsen att avgöra. 

 

11. Hitta mailadress till ansvarig för respektive fokusgrupp 

Anders ser över det på hemsidan.  

  

12. Nytt Instagramkonto 

Elizaveta har frågat Anders om han kan kolla kontot så det syns på hemsi-

dan. Anders vet inte hur man gör och uppmanat henne att kontakta Hans 

W. 

 

13. Gamla fotredigeringsgruppen 

Merja berättade att den är borttagen från facebook-sidan. Där finns nu den 

nya fototeknikgruppen 

 

14. Ev byte av skåp i möteslokalen 

Merja undersöker om det är möjligt att få ett skåp som är lite högre upp. 

 

 



 

 

15. Inför nästa styrelsemöte 

Vi behöver börja planeringen inför årsmötet. Budget, ekonomisk revision, 

revisionsberättelse, motioner etc. 

 

16. Nästa styrelsemöte måndag den 13 januari kl 18.00 hos Elisabeth. 

 

 

 

 

/anders 

 


