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Närvarande: Anders B, Irina J, Merja L och Elisabeth H 

Frånvarande Elizaveta P 

 

§  Elisabeth öppnade mötet och valdes till mötesordförande. 

 

§ Anders valdes till mötesekreterare 

 

§ Ekonomi 

Klubben har 55 000 kr i kassan. Har ännu inte betalt för Timmermansgården. Anders kontaktar 

Mikael där och påminner (han ska samtidigt ta reda på lite mer om kostnaderna för att hyra 

möteslokal där: Kostnad för kaffe, går det att värma vatten, projektor etc). 

Irina berättade att vi har ca 80 medlemmar. Av dessa har 45 betalt för 2020. Hon har gått ut med 

påminnelse. 

Man ska ha betalt för att få rösta på årsmötet. Irina tar med färska uppgifter till mötet så vi vet vem 

som har rösträtt. 

Diskussion. Nya deltagare som betalar avgift den 31 oktober eller senare på året har även betalt för 

kommande året. Ska vi datum till 1 oktober. Inget beslut togs. 

§ Medlemsavgift 2021 

Styrelsen diskuterade behovet av en höjning till 450 kr/ÅR. Anledning – budget för 2020 går knappt 

ihop. Ska vi ha externa föredragshållare kan vi behöva höja avgiften. Inget beslut togs. Kanske något 

att diskutera på årsmötet. 

§ Föredragshållare 

I mars kommer Malm Jochumsen – Gatufotgraf. Hon kommer även att döma KM-2 skriftligt (avgörs 

under aprilmötet. 

I april kommer Barbro o Co att visa bilder. Anders kontaktar dem för bekräftelse.  

§ Årsmöte 

Irina inväntar revisionsberättelsen från revisorn. Hon mailar den till Anders för publicering på 

hemsidan så fort den kommer. 

Irina ska även maila de protokoll för våren 2019 som inte finns på hemsidan till Anders 

Elisabeth skickar ut agenda för årsmötet 

Anders kollar upp med Ulf S om han kan tänka sig att hålla i mötet och vara mötesordförande. 

Förslag att Chris är mötessekreterare  

 



§ Motioner 

Merja har lämnat in en motion om byte av möteslokal till Timmermansgården. Styrelsen ska 

behandla den före årsmötet. Anders tar reda på vad som måste göras. Kanske kan vi ta fram ett 

beslut om att presentera ett förslag till årsmötet om för och nackdelar styrelsen kan se och att frågan 

bör avgöras av medlemmarna om vi i övrigt inte finner några problem, t.ex. Att det blir för dyrt. 

Anders kollar med Timmermansgården om vad kaffe/vatten kostar, hur stor skärmen för att visa 

bilder är samt om det finns termosar. 

Oklart exakt vad vår nuvarande lokal kostar. Irina kollar upp vad vi betalar för Kaffe/te. 

§ Aktiviteter till våren 

I juni planerar vi att åka till Snösätra. Här finns gott om Graffitti. Elisabeth kollar om hon kan 

engagera en/flera modeller. 

Som första aktivitet efter sommaren planeras en utflykt till Rosenhill på Ekerö 

§ Övriga frågor 

Nästa möte hemma hos Elisabeth den 17 mars kl 18.00. 

§ Mötet avslutades 

/Anders 


