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Danderyds Fotoklubbs årsmöte måndagen den 12 mars 2012.
ÅRSMÖTESPROTOKOLL
§ 1

Mötet öppnades.
Vid mötet närvarade 33 medlemmar inklusive styrelsen.

§ 2

Inga Nathhorst valdes till ordförande för mötet.

§ 3

Jan Bergman valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 4

Anders Söderling och Jan Better valdes att justera protokollet och tillika rösträknare.

§ 5

Årsmötet förklarades behörigt utlyst.

§ 6

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 7

Verksamhetsberättelsen, tidigare utsänd via klubbens e-postlista, godkändes och lades till
handlingarna.

§ 8

Kassarapport för verksamhetsåret 2011 och budget för verksamhetsåret 2012, publicerad i
föreningsorganet FOKUS, framfördes av ordföranden Inga Nathhorst.
Följande åsikter och klarlägganden framfördes:
Sven Gedda framförde åsikten att överskottet från den i januari genomförda kursen
"Vägen till den perfekta bilden" inte skall finansiera tryck av klubbens fotoböcker
Jan-Olav Wedin klargjorde att framställningen av fotoböcker kommer att vara
självfinansierande i och med att varje försåld bok står för sin egen kostnad. Inga fasta
kostnader tillkommer.
Inga Nathhorst påpekade att utskickad budget inte upptog någon tryckkostnad.
Diskussionen förklarades avslutad.

§ 9

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av revisor Anders Söderling som tillsammans med
Per Kindstedt hade funnit bokföringen helt i sin ordning.
Kassarapport, budget och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.
Revisorerna Anders Söderling och Per Kindstedt rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen
verksamhetsåret 2011.

§ 10

Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 11

Årsavgifter för kommande verksamhetsår 2013
Fastställdes oförändrad till 300 SEK för senior och 150 SEK för junior.

§ 12

Till styrelseordförande på ett år valdes

Inga Nathhorst

(omval)
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§ 13

Beslut angående antalet övriga ledamöter för en tid av ett eller två år.
Mötet beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter med en mandattid om två
respektive ett år.

§ 14

Till ordinarie ledamöter valdes
Tre ordinarie ledamöter på två år

Dag Sjöblom
Jan-Olav Wedin
Konsta Lyhnakis
Ylva Lilliemarck

En ordinarie ledamot på ett år

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

(Jan Bergman, Christina Bodelsdotter och Ola Lindgren valdes 2011 till ordinarie ledamot på två år
och kvarstår i styrelsen)

§ 15

Två revisorer på ett år valdes

Per Kindstedt
(omval)
Anders Söderling (omval)

§ 16

En revisorssuppleant på ett år valdes

Sven Gedda

(omval)

§ 17

Till klubbmästare på ett år valdes

Tomi Olsén

(omval)

§ 18

Till tävlingsledare på ett år valdes

Ola Lindgren

(omval)

§ 19

till webbmaster på ett år

Styrelsen gavs gemensamt ansvar

§ 20

Till valberedning på ett år valdes

Andreas Karlsson (omval, sammankallande)
Jan Better
(omval)

§ 21

Behandling av motioner

Inga motioner hade ammälts

§ 22

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden framfördes

§ 23

Mötet avslutades

Vid protokollet

Ordförande

Jan Bergman

Inga Nathhorst

Justeras

Anders Söderling

Jan Better

