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PROTOKOLL FRÅN HELSINGBORGS FOTOKLUBBS STYRELSEMÖTE nr 04 2018-08-19 
 
Närvarande: Esther Wirström, Johan Jonasson, Bengt Eriksson, Noni Engström, Camilla 
Fastberg och Leif Heering  
Frånvarande: Fredric Berggren och tävlingsledare Jörgen Hagman 
 
§1 Mötets förklarades öppnat 
 
§2 Dagordningen  
      Fastställdes och godkändes. 
 
§3 Föregående protokoll  
      Justerades och lades till handlingarna. 
 
§4 Inkomna mail/skrivelser 
      2018-05-30: Eslövs FK bjuder in till Fotofestival 20 okt - landskapsfotografen Hans Strand  
     "Retrospektivt program 1990-2018", Mer info kommer efter hand. Facebook+LTH 
     2018-05-31: Riksförbundet Svensk Fotografi önskar fler bilder att välja bland till RSF  
     Årsbok 2018-2019. Facebook+LTH 
     2018-06-01: Info från Wihlborgs Fastigheter gällande kontaktinfo för vår lokal. LTH 
     Sätts upp på klubbens anslagstavla. Trappstädning ingår EJ i vårt hyreskontrakt. LTH 
     2018-06-03: Förfrågan från Djurparken Helsingborg gällande utställning maj 2019. LTH 
     2018-06-04: Inbjudan från Fotoklubben Kronborg Helsingör – bjuder in till torsdagsmöte 
     den 20 sep kl? Noni sköter kontakten och återkommer med klockslag. 
     2018-06-12: Förfrågan från Fotograf Per-Anders Pettersson om att hålla bildvisning i  
     sep/okt – bilder från Sydafrika. Camilla återkopplar med att vi önskar föreläsning någon 
     gång i november. Ber även Per-Anders att återkomma med offert och detaljerad info.  
     2018-06-14: Åstorps Fotoklubb bjuder in deras fotoutställning på Åstorps bibliotek under 
     perioden 15/6 - 1/9. Facebook+LTH 
     2018-06-26: Hembygdskonsulent Maria Casagrande – sprida info om Skånes Hembygds- 
     Förbunds fototävling ”Mellanrum” på Instagram. Lämnas utan åtgärd beroende på  
     konkurrerande verksamhet. LTH 
     2018-06-26: Fabrizio Barbanti - International Photographic Contest and International 
     Audiovisuals Contest. Vi kom överens om att alla framtida inbjudningar läggs ut på både 
     vår hemsida och i vår Facbookgrupp med hjälp av Inge och Johan. Facebook+LTH. 
     2018-07-11: Nils-Erik Jerlemar – NSFF (Norsk Selskap For Fotografi) söker klubbar i Sverige 
     för bedömning i Norgesmesterskap i Foto 2018. LTH 
     2018-07-19: MEKEN Smedjebacken – Fotoutställning Helena Blomqvist ”Florentines” 
     21 juni – 19 augusti 2018. LTH 
     2018-07-31: Malmö Fotomaraton 2018 – 11 augusti. Facebook+LTH 
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§5 Utgående mail/skrivelser 
      2018-06-04: Noni svarar Fotoklubben Kronborg gällande vår medverkan den 20 sep. 
      2018-06-14: Camilla svarar Fotograf Per-Andersson att vi återkommer med feedback 
      till honom efter vårt styrelsemöte den 19 aug. 
      2018-06-15: Noni rapporterar till Maria Axelsson på Fredriksdal gällande vår utställning 
     ”Mitt Fredriksdal”. 
      2018-07-12: Noni svarar Nils-Erik Jerlemar att vi p g a tidsbrist inte kan hjälpa till med 
     jurybedömning. 
 
§6 Aktuella ärenden/uppföljning av beslut och uppdrag Ansvar/arbetsuppgifter inom 
styrelsen: 
      Inköp/städning: Leif och Bengt tar ansvaret från och med klubbstart till och med oktober. 
      Leif och Bengt städar trappan före kommande tisdagsträff. 
      Kretsfoto: Bordlagd 
      Peter Nilsson: Leif kontaktar Peter gällande detaljerna inför den 11/9. 
      HX-festivalen: Blev bra PR för klubben och våra kommande utbildningar. Leif undersöker 
      vidare gällande A1-reklam i aluminium/plexi för framtida utställningar. 
      Dunkers: Esther fortsätter att bearbeta vår kontaktperson inför 2019. 
      Programförslag: 23/10 föreläsning Ewa Dahlman ”Kvinnors tidiga fotograferande”.  
      Arvode 3000:-. Pris för medlemmar 50:- och icke medlemmar 100:- Esther ber Ewa att  
      återkoppla med info som vi kan lägga ut både på hemsida och Facebook. 
      Fredriksdal: Hämta Greenboards från Fredriksdal och ställa på klubben så snart som 
      möjligt. Bengt ringer Fredriksdal och avtalar tid. Leif och Bengt hämtar. 
      Tomtefotografering: Fredriksdal ställer sig positiva till att samarbeta kring ”Tomte- 
      fotografering”. De lånar ut lokal/el och tomtekläder. All administration kring foto- 
      grafering, försäljning, leverans av bilder sköter HFK. HFK skall presentera projektidé 
      i september. Jul på Fredriksdal 7-9 december. Samtidigt har även studiogruppen  
      diskuterat en tomtefotografering i studion den 1-2 december. Johan är studiogruppens  
      representant i styrelsen ber arbetsgruppen återkomma med idéer. 
      Kan vi synka fotograferingarna?  
      Vi undersöker om intresse finns bland våra medlemmar. Hur gör vi med 
      betalning? 
      GDPR: Uppdaterad status finns på vår hemsida. LTH 
      Hemsidan: Styrelsemailen fungerar ej, vi beslutar att lägga ut våra privata mailadresser 
      på hemsidan med hjälp av Inge. 
      Brutus Östlund: Då programpunkterna för hösten börjar att falla på plats undersöker Leif 
      med Brutus om det fungerar med en bildvisning i jan/feb 2019. 
      Medlemskap HFK: Enligt paragraf 7 och 15 i våra stadgar så har vi följande medlemskap i 
      HFK 
      Hedersmedlem som utses av styrelsen.  
      Övriga medlemskap: 
      Medlem = 300:-/termin 
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      Medlem studerande = 150:-/termin 
      Medlem familj = 450:-/termin 
      Bengt uppdaterar medlemsregistret med tanke på GDPR. Framöver enbart betalande     
      medlemmar som tillförs registret. 
 
      Klubbstart efter sommaren:  
      Vi kör igång igen den 21/8 kl 19.00 och vi gick igenom informationen för tisdags- 
      kvällen. 
      Målsättningen är framöver att ha en extern föreläsning/bildvisning per månad. 
      Vi gick även igenom programpunkterna för augusti och september. 
      28/8: Frågekväll – medlemmarna kommer in med olika frågor gällande teknik mm. 
        4/9: Utefotografering med svartvitt tema. Redovisas den 25/9. 
      11/9: Peter Nilsson – bildvisning. 
      18/9: Fotovisning – Bilderna från Djurparken Helsingborg visas. 
      25/9: Redovisning av bilderna från den 4/9. 
      2/10: Bröllopsfoto – Johan och Andreas.  
 
§7 Ekonomi:  
     Status presenterades. Budgeten är i balans. 
 
§8 Studion/Studiogruppen 
      Johan är Studiogruppens representant i styrelsen och sköter därmed all dialog mellan 
      studiogruppen och styrelsen. Programmet är lagt av arbetsgruppen för hösten. 
      Tomtefotografering 1-2 december – koordineras med klubbens tomtefotografering på 
      Fredriksdal? 
 
§9 Kursverksamheten 
      Höstens grundkurser börjar fyllas på.  
 
§10 Bordlagda ärenden 
      Bordlagt 2018-05-29: Företagsfotografering. – Johan undersöker vidare med hjälp av 
      Louise i studiogruppen vilka förutsättningar som gäller enligt Skatteverket. 
 
§11 Hemsidan 
     Inge uppdaterar styrelsens mailuppgifter med respektive styrelsemedlems personliga 
     mail eftersom ”Styrelsemail” inte fungerar tillfredsställande. 
     camillafastberg@gmail.com 
     jarre-j@telia.com 
     berggren.fredric@gmail.com 
     kassor.hfk@outlook.com 
     estherwirstrom@hotmail.com 
 

mailto:camillafastberg@gmail.com
mailto:jarre-j@telia.com
mailto:berggren.fredric@gmail.com
mailto:kassor.hfk@outlook.com
mailto:estherwirstrom@hotmail.com
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     noniengstrom@outlook.com 
     ingejohnsson@comhem.se 
      fotoledarehbgklubb03@gmail.com 
      leif.heering@gmail.com 
 
§12 Övriga frågor 
     Julfest 2018: Styrelsen beslöt att ge Esther i uppdrag att ta bort nuvarande bokning på 
     Tågaborgs servicecenter. Camilla tog på sig uppdraget att söka andra alternativ.  
     Aktuellt datum är den 4 december. 
 
§13 Nästa möte  
      Tisdag 25 september efter klubbträffen. Varje styrelsemedlem ska ha med sig förslag på 
      tre kommande programpunkter. 
 
 
 
§14 Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
_______________________  _________________________ 
  
Noni Engström Ordförande  Camilla Fastberg adjungerad sekreterare 
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