EDS FOTOKLUBB Årsmötesprotokoll 2010-04-22
Plats: Utvecklingscentrum, Dals Ed
Tid: 2010-04-22, kl 19:00
Närvarande: Kim Pedersen, Pernille Rasmussen, Birgitta Ehrenroth, Linda Andersson, Karolina Bratt,
Henrik Nyström, Lars Erik Røst, Camilla Nilsson, Emelie Karlsson, Caroline Stenholm

1) Årsmötet öppnas
Henrik Nyström hälsar alla välkomna och öppnar årmötet
2) Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns
3) Val av ordförande för årsmötet
Linda Andersson väljs
4) Val av sekreterare för årsmötet
Henrik Nyström väljs
5) Val av justerare för årsmötet
Birgitta Ehrenroth och Camilla Nilsson väljs
6) Inkomna motioner/förslag
Inga har inkommit
7) Verksamhetsberättelse 2009
Linda Andersson läser igenom verksamhetsberättelsen för 2009 punkt för punkt
8) Revisorernas berättelse
Henrik Nyström läser igenom revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009
10) Val av kassör
Jonas Olsson omväljs
11) Val av styrelseledamot (2 år)
Linda Andersson väljs
12) Val av tre styrelsesuppleanter
Lars Erik Røst, Kim Pedersen och Sofia Magnusson omväljs, Camilla Nilsson väljs för ett år
13) Val av två revisorer
Ingvar Johannesson och Stina Karlsson omväljs
14) Val av revisorsuppleant
Tim Karlsson väljs
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15) Val av valberedning
Rune Karlsson väljs och vi beslutar lämna ytterligare en plats vakant
16) Övrigal val
Finns inga
17) Val av firmatecknare
Henrik Nyström och Jonas Olsson omväljs
18) Verksamhetsplan 2010
Månadsträffar med regelbundna träffar första helgen i varje månad där vi har olika fotoaktiviteter såsom
fotoutflykter, fotoövningar, fotopromenader etc
Kompletterande månadsmöten andra/tredje veckan i varje månad där vi försöker bjuda in föreläsare,
bildvisningar och liknande som inte direkt kräver att man använder kameran men som ändå är fotorelaterat
Fototmarathon där vi under en dag under sommaren genomför ett fotomarathon som under förra året och
den här gången bjuder in allmänheten med hjälp av lokaltidningen
Fotoexponering där vi med hjälp av egna bilder försöker använda lokaler och platser i kommunen som kan
tänkas vara bra för exponering av fotoklubben och attrahera nya medlemmar
19) Fastställande för medlemsavgiften
Vi beslutar behålla medlemsavgiften som den är
20) Mötet avslutas
Linda Andersson avslutar mötet
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