
Protokoll från Årsmötet i Eds fotoklubb 2020-03-tl pä

Utvecklingscentrum i Ed

Närvarande: Henrik Nyström, Eva Olsson, Peter Torstensson, Lars Unger, Birgitta Ehrenroth.

1. Mötet förklarades öppnat.

2. Mötet har utlysts i laga ordning.

3. Dagordningen godkändes av mötet.

4. Henrik Nyström valdes till ordförande för mötet.

5. Birgitta Ehrenroth valdes till sekreterare för mötet.

6. Eva Olsson och Lars Unger valdes till justerare.

7 . Verksamhetsberättelsen presenterades av Henrik Nyström.

8. Den ekonomiska rapporten samt budgeten för 2O2O presenterades av Birgitta Ehrenroth

som godkändes av mötet. Klubben fick tre nya medlemmar under 2Ol9 - Martin Pousar

Lindberg, Madeleine Karlsson samt John Sundby.

9. Revisorernas berättelse lästes upp av Birgitta Ehrenroth.

10. Mötet beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

11. Tillordförande på wå omvaldes Henrik Nyström.

12. Till kassör omvaldes Birgitta Ehrenroth.

13. Omval av Eva Olsson och Öivind Höiberg på två är t o m 2O22.

14. Omval av en suppleant - Lars Röst t o m202§2

15. Val av en suppleant- PeterTorstensson t o m 2021

16. Till revisorer omvaldes Stina Karlsson och lngvarJohannesson.

17. Till revisorssuppleant valde Tim Karlsson.

18. Tillvalberedningen omvaldes Nils Bertil Nyström.

19. Verksamhetsplanen för 2O2O presenterades av Henrik Nyström där vi ska fokusera på

fototräffar utomhus med bildvisning efteråt om intresse finns.
- Fotomaratoniseptember.
- 10 års jubileum -vi fortsätter den diskussionen längre fram.
- Önskemål från Kulturveckan "Livskvalitet" att fotoklubben har en utställning på Gamla Real.

- Skaffa ett lnstagramkonto där medlemmarna kan lägga ut sin foton ev. under ett tema.

- Åmåls fotofest i maj (coronaviruset kanske motar bort oss).

- Bräcke ängar/Edsleskog som vårutflykt.
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2o.TillfirmatecknarevarförsigvaldesHenrikNyströmochBirgittaEhrenroth.

21. Medlemsavgiften blir oförändrad - 100 kr för enskild medlem, 150 kr för familj-

22. lnga motion har inkommit.

23. Under övriga frågor diskuterades verksamhetslplanen där Peter Torstensson tipsad€ oss om

att Crimson är klart överlägset när det gäller framkallning av foton.

24. Mötet förklarades avslutat.

Justerare:
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Henrik Nyst
Ordförande Sekreterare

Eva Olsson


