
 

 

 
Minnesanteckningar från Styrelsemöte - Stockholms fotoklubb 200113  
 
Närvarande: Elisabeth Hellström, Anders Bergh, Irina Johansson, Merja Louka  
Frånvarande: Elizaveta Pronina  
 

1. Irina valdes till mötesordförande  

 

2. Anders valdes till sekreterare  
 
3. Nordea  

Irina hade med sig det protokoll Anders skrivit för underskrift av Elisabeth (ord-

förande/firmateckanre). Elisabeth skrev under, Anders justerade samt Karl K 

som var på plats vidimerade. Nu ska allt förhoppningsvis fungera med ny ordfö-

rande och Nordea.  

 

4. Månadens fotograf 

Anders har publicerat Elizaveta som januari Månadens fotograf. 

 

Ander föreslår att vi under februari publicerar bilder  som ställs ut på vår gemen-

samma utställning under rubriken månadens fotograf. Styrelsen beslutade att vi 

gör så. 

  

5. Ekonomi 

Sedan föregående årsskifte har föreningens tillgångar ökat från 36 000 kr till 

42 000 kr.  

 

Nu börjar medlemmarna betala in avgifter för 2020. Irina ger Anders ett un-

derlag för att publicera hur man gör – t.ex.kontonummer etc. - på hemsidan och 

påminna om att alla betalar. 

 

Anders föreslog att vi drar ner ambitionen på fikat under medlemsmötena. Fram-

över testar vi med kaffe, kaka och ev något kex. Det hela bjuder klubben på så 

slipper vi merarbetet med att hantera. medlemmarnas betalning. Anders nämner 

det i informationen om  nästa möte. De som vill ha en smörgås får själva ta med 

det. 

 

6. Årsmöte 

I samband med medlemsmötet i mars planerar vi att ha årsmöte. 

 

Irina måste sammanställa de ekonomiska dokumenten och tar hjälp av Chris K. 

Därefter ska de vidare till revisor. 

 

Irina behöver även göra en budget. 

 

Anders skriver en verksamhetsberättelse. Irina ser till att Anders får tillgång till 

vårens styrelseprotokoll under 2019. 

 



 

 

Anders kollar med Ulf S så vi skickar ut allt i tid. Tanken är att dokumenten ska 

ut till medlemmarna i slutet av januari. 

 

Hans W har lämnat en kasse med böcker till styrelsen. Tanken är att ha en bok-

auktion för att dra medlemmar till årsmötet. 

 

7. Agenda nästa medlemsmöte 

Pressfotografen (DN) Alexander Mahmoud kommer och håller föredrag. Han 

kommer även att agera domare för KM – etapp 1. 

 

Till februarimötet är det klart med fotograf som håller föredrag. Det blir en Gat-

ufotgraf från Danderyds fotoklubb. 

 

Ander frågar Ulf S om han vill hålla i mötet. 

 

8. Mail till ansvarig för fokusgrupper 

Anders ser över kom det finns mail till ansvariga för respektive fokusgrupp på 

hemsidan. 

 

9. Kommunikation inom styrelsen 

Elisabeth ordnade så även Anders finns med på Messenger. Framöver använder 

vi den kanalen får intern kommunikation i styrelsen. 

 

10. besök - Stadshuset 

Elisabet har ordnat ett besök vid stadshuset. Det äger rum den 19 februari kl 

17.30. information kommer att ges via hemsidan. 

 

12 Övrigt 

Merja berättar att det finns en dator i vårt skåp. Vi borde kolla at den fungerar 

samt dokumentera att den finns som vi har kontroll över den framöver. 

 

Elisabeth har kontakt med valberedningen som hört av sig. Hon fortsätter ha den 

kontakten. 

 

11. Nästa styrelsemöte 

Måndag den 17 februari kl 18.00 hemma hos Anders 

 

 

 

/Anders 


