Trelleborgs Fotoklubb
Protokoll vid ordinarie årsmöte den 13 januari 2014
1

Årsmötets öppnandes, Ordförande Lena Mattsson Mårtensson hälsade
de 10 alla välkomna. Stort manfall pga snöoväder och flera stora idrottsjippo på TV.

2

Dagordningen godkänndes.

3

Val av ordförande för årsmötet valdes sittande Lena Mattsson
Mårtensson

4

Val av sekreterare för årsmötet valdes Roland Larsson

5

Val av justeringsmän för årsmötet valdes Gunnel Winblad och Leif
Trulsson

6

Ordförande redogjorde för det gångna verksamhetsårets räkenskaper
och verksamhet. Revisionsberättelsen lästes upp och revisorerna
förordade godkännande, vilket mötet godtog.

7

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

8

Val av ordförande för 1 år. Lena Mattsson Mårtensson omvaldes.

9

Fyllnadsval av avgående ordinarie styrelseledamot Lena Törnquist,
valdes för en tid av 1 år Håkan Anderberg.

10

Val av en styrelsesuppleant för ett år, omvaldes Anders Svensson

11

Val av två revisorer. För 1 år, omvaldes Brian Törnquist och för 2 år
omvaldes Per-Åke Persson.

12

Val av en revisorsuppleant för ett år omvaldes Erik Nordström

13

Val av tävlingsledare för ett år omvaldes nuvarande Leif Trulsson

14

Val av firmatecknare omvaldes nuvarande Per Strömberg och Lena
Mattsson Mårtensson var för sig

15

Årsmötet beslöt att anta styrelsens förslag att låta medlemsavgiften vara
oförändrad, dvs 150:-/år

16

Övriga frågor:

Årsmötet beslöt att anta inbjudan till Föreningsmässan på Söderslättshallen där vi
kan visa upp och presentera Fotoklubben för allmänheten. Lena, Jan, Brian, Andre,
Gunnel, Roland och Bengt ställer upp för detta. Vi planerar vidare hur vi skall
presentera oss. Många förslag finns. Som uppföljning på detta planerar vi en
eftermiddag på Estethuset för skolungdomar. Vidare planering kommer att ske.
Vi fortsätter att planera och jobba för vår utställning på Biblioteket under April
månad.
Tävlingsbilderna för månadstävlingarna kommer Jan att bekräfta att han mottagit
från alla som skickar in bidrag.
Lena har skickat iväg bidragsansökan till kommunen.
Information att medlemsavgiften skall betalas under januari månad eller vid
inträdet enligt våra stadgar.
Vi skall ta kontakt med olika media, Trellebors Allehanda, Lokaltidningen, mm
om vår verksamhet och klubbens 70-år jubileum.
Olika förslag hur vi skall firar vårt jubileum, både utåt och inom klubben.
”Årets fotograf 2013” i klubben blev Lena Mattsson Mårtenson
Våra vinnarbilder kommer att skickas till annan fotoklubb för bedömning av
”Årets Bild” och ”Årets Kollektion” kommer att redovisas senare.

17.

Årsmötet avslutades

Vid protokollet
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