
Stockholms Fotoklubb 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 24 april 2019 
Plats: Sven-Olof Rönnskog, Tranebergs Strand 11, Alvik 
 
 
Närvarande: 
Sven-Olof Rönnskog (SOR) ordförande  
Anders Bergh (AB) ledamot 
Merja Louka (ML) suppleant 
 
Förhinder:  
Elisabeth Hellström (EH) vice ordförande/sekreterare 
Irina Johansson (IJ) kassör 
Elizaveta Pronina (EP) suppleant 
 
 
 
§1 Öppnande 
 
Ordföranden hälsade de närvarande inklusive den nytillkomna styrelseledamoten Anders 
Bergh välkomna och öppnade mötet 
 
§2 Val av sekreterare 
 
SOR väljs som sekreterare 
 
§3 Ekonomi och nya medlemmar 
 
Klubben har per 22/4 dato 43856,71 kr (42456,71) på kontot hos Nordea och fn 70 betalande 
medlemmar för perioden 20181101 - 20190422 och 4 st hedersmedlemmar 
15 medlemmar har inte, trots påstötning betalt sin avgift för den aktuella perioden. 
14 st prospects, dvs personer som anmält sitt intresse att gå med i klubben men ännu inte 
betalt medlemsavgiften. 
För uppdraget som föreläsare och domare vid senaste mötet har Mia Klintewall erhållit 1000 
kr i ersättning. (Ingen moms utgår) 
 
Vid senaste klubbmötet blev det lite förvirring om vad som hänt med kaffekassan, dvs den 
kontanta delen. Det visade sig att Chris hittade den i köket på möteslokalen och trodde den 
var bortglömd. Chris förbarmade sig över den och tog med den hem. 
Totalt fick vi in 292 kr i kontanter och 180 kr via SWISH.  
Utläggen var för SOR kaffebröd 190 kr och vin till föreläsare 101 kr, totalt 291 kr 
Merja la ut 100 kr för smörgåsar och pålägg. 
Överskottet blir då 81 kr vilket SOR sätter in på klubbens konto på Nordea 
 
 
§4 Senaste medlemsmötet 
 
Klubbmötet upplevdes som bra, med bra presentation av Galleri Kontrast av Mia Klintewall. 



Mia utförde även domaruppdraget för KM 2, ”Ta mig till havet” med den äran och valde ut 7 
bilder med tillhörande motiveringar. 
 
Olle Robin berättade om sitt internationella (framgångsrika) tävlande och hur man går till 
väga om man vill tävla själv i de här sammanhangen. I anslutning till presentationen visade 
Olle upp ett antal av sina bilder som deltagit i olika tävlingar världen över. Olle har en lång 
och framgångsrik karriär och när man de fantastiska bilderna så förstår man varför det gått så 
bra. 
 
Även punkten ”Våga Visa” fungerade bra även om antalet inlämnade bilder begränsade sig 
till 9 st.  
Några synpunkter som kom upp vid styrelsemötet var att klubbmötet ibland kan kännas lite 
långt. Vi ska kanske korta ner programmet en halvtimme och ev börja redan 18:00. 
Ett förslag som kom beträffande punkten ”Våga Visa” var att vi kanske ska prioritera nya 
medlemmar så att de kan få komma fram med sina bilder. Exakt hur det ska gå till är oklart. 
Dessutom tog vi upp frågan om de som skickar in sina bilder till ”Våga Visa” ska skicka med 
en motivering varför de valt just den bilden och vad vi ska lägga märke till. 
 
§5 Ansvarsfördelning av styrelsearbete och tävlingsverksamhet 
 
”Redaktör” är en ny roll som skapats i styrelsen och som AB ansvarar för. Tanken med rollen 
är att hålla hemsidan uppdaterad, levande och aktuell både för klubbens medlemmar och 
externa besökare. 
 
Några punkter som kan ingå: 
 

• Informera om aktuella utställningar 
• Intervjua fokusgrupperna och berätta om deras aktiviteter 
• Upprätta en förteckning över intressanta gallerier med inriktning fotografi 
• Ge förslag på hur hemsidan kan förbättras både designmässigt och innehållsmässigt 
• Mm 

 
§6 Till klubbmötet 7/5 har vi inget färdigt program  
 
Några punkter har vi dock: 
 

• Chris och Mirja ska avtackas för sin tid i styrelsen med varsin flaska vin. 
• ”Redigera” är ju aktuellt för det här mötet. 

 
§7 Skaffa sponsorer 
 
SOR har inte haft möjlighet att kontakta några potentiella sponsorer. 
 
Tänkbara kandidater är: 
 

• Scandinavian Photo 
• Gefvert Försäkringar som är specialiserade på kameraförsäkringar 
• Crimson 
• Moderskeppet 



 
§8 Lägg till en sektion för externa tävlingar på hemsidan 
 
En ny sektion för ”Externa tävlingar” är tillagd längst ner på hemsidan 
 
§9 ”Våga Visa” och ”Redigera” 
 
Vid föregående möte beslöts att varannan gång har vi ”Våga Visa” och varannan gång 
”Redigera”. 
Vi ber medlemmarna att skicka in max 3 bilder/fotograf till ”Våga Visa” och max 3 
bilder/fotograf till ”Redigera” där EP lägger upp bilderna i Dropbox och sorterar dem i rätt 
ordning. EP väljer ut vilka bilder som ska visas och i vilken ordning och bilder som inte hinns 
med vid klubbmötena kan läggas ”på lager” i Dropbox 
Denna punkt är nu införd! 
 
Till vårt klubbmöte kör vi 7/5 ”Redigera” 
 
§10 Planerade medlemsaktiviteter 
 
Vi diskuterade vilka medlemsaktiviteter som kan vara aktuella. Sedan förra styrelsemötet 
behåller vi följande förslag med en ändring, Fotomaraton utgår beroende på att det är för 
arbetskrävande att organisera. Ett antal förslag tillkom också. 
 

• Varje fokusgrupp ordnar en workshop för klubbens medlemmar. Bilderna visas på 
nästa medlemsmöte. Detta för att de som inte är med i någon fokusgrupp skall få vara 
med och testa de olika fokusgruppernas sätt att fota.  

• Utflykt till Rosenhill på Ekerö. 
• Besök på Scandinavian Photo på Vasagatan (sponsor?) 
• Gemensam fotoutställning på Timmermansgården i oktober 
• ”Stockholm Sommarkväll” en gemensam aktivitet där vi fotar Stockholm i kvällsljus 

och kanske avslutar med ett besök på en lämplig pub eller liknande 
• Gemensam resa till t.ex. Helsingfors, Mariehamn, Gotland mm 

 
En viktig punkt för alla aktiviteterna är att någon tar på ”färdledaransvaret” för annars är det 
svårt att få det att fungera. 
 
§11 Praktisk genomgång av hur man skapar inlägg på hemsidan 
 
Vi gick igenom proceduren för hur man lägger upp inlägg på hemsidan och med text och bild. 
SOR: när jag får tid ska jag skapa en liten manual för tillvägagångssättet. 
 
 
§11 Ordföranden förklarade mötet avslutat.  
 
Alvik den 25 april 2019 
 
 
Sven Olof Rönnskog     
Ordförande och Sekreterare   


