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PROTOKOLL FRÅN HELSINGBORGS FOTOKLUBBS STYRELSEMÖTE nr 05 2018-09-25 
 
Närvarande: Esther Wirström, Johan Jonasson, Noni Engström, Camilla Fastberg och Leif 
Heering  
Frånvarande: Bengt Eriksson, 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 
      2018-09-02: Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF ansökan om NFF Arbetsstipendium. 
      Utlagt på Facebook - LTH 
      2018-09-11: RSF Exponera nr 11. Utlagt på Facebook - LTH 
 
§5 Utgående mail/skrivelser 
      2018-08-20: Noni svarar Fotoklubben Kronborg gällande vår medverkan den 20 sep. 
      2018-08-29: Camilla svarar Fotograf Per-Anders Pettersson att vi är intresserade av en 
      föreläsning den 6 november. 
 
§6 Aktuella ärenden/uppföljning av beslut och uppdrag Ansvar/arbetsuppgifter inom 
styrelsen: 
      Kretsfoto: Tävlingsansvarig Jörgen Hagman har upprättat kontakt och för vidare 
      diskussioner gällande vårt samarbete. 
      Peter Nilsson: Bra föreläsning, Bengt har skrivit tackbrev. 
      Dunkers: Esther fortsätter att bearbeta sin kontaktperson inför 2019. 
      Programförslag: På grund av yttre omständigheter har vi beslutat att flytta Ewa 
      Dahlmans bildvisning ”Kvinnors tidiga fotograferande” till våren 2019. Istället kommer 
      Esther att ha bildvisning den 23/10 – ”En upptäcktsresa i Schweiz för att hitta platsen för 
      ett 100 år gammalt motiv”. 
      Tomtefotografering: Diskussioner pågår fortfarande gällande utförande. Se mer info 
      under §8 Studio/Studiogruppen. 
      Brutus Östling: Bildvisning jan/feb 2019? Leif fortsätter diskussionen med Brutus som 
      förärats priset ”Årets Pandabok” för sina Afrikabilder. 
      Fotoklubben Kronborg: HFK var på möte i Helsingör 20/9 och skall nu planera för 
      återseende och då i Helsingborg.  
      Vi har beslutat att bjuda in dem till vår tisdagsträff den 30/10. Vi behöver ta fram en 
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      arbetsgrupp som planerar programpunkter inför denna träff. Vi behöver även hjälp med 
      bilar för att hämta/lämna dem på Knutpunkten 
      Bjuda in till HFK föreläsningar: Diskussion gällande hur vi framöver bjuder in till våra 
      bildvisningar med externa föreläsare. Vi bör bjuda in FK Kronborg DK och alla svenska 
      ”systerklubbar” i god tid. 
 
§7 Ekonomi:  
      Status presenterades av ordförande då kassör var frånvarande. Behovet av att ha en 
      fungerande projektor är stort. Leif och Inge ser över projektorn, fungerar inte detta är 
      vi i behov av att köpa in en ny. Diskussion fortsätter på nästa styrelsemöte. 
 
§8 Studion/Studiogruppen 
      Johan ser till att Studiogruppens program blir utlagt både på klubbens hemsida samt i 
      vår Facebookgrupp så att alla gamla och nya medlemmar får info vad som är på gång 
      på onsdagsträffarna. 
      Planering gällande tomtefotografering pågår. En tanke är att ha tomtefoto som program- 
      punkt onsdagen den 28/11 och därefter låta studion stå klar för tomtefotografering 
      tor 29/11 till sön 2/12. Mer info kommer inom kort.  
 
§9 Kursverksamheten 
      Höstens första grundkurs är precis avslutad och nästa grundkurs kör igång den 12/11. 
      Camilla lägger ut en blänkare på Facebook gällande kommande grundkurs. 
      Fredric beställer/gör FB-annons om våra kurser så snart som möjligt. 
 
§10 Bordlagda ärenden 
      Bordlagt 2018-09-25: Företagsfotografering. – Johan undersöker vidare med hjälp av 
      Studiogruppen hur vi som förening bäst kan lösa olika fotouppdrag. 
      Bordlagt 2018-09-25: Kretsfoto 
 
§11 Hemsidan 
      Noni ber Inge att försöka uppdatera under ”Program hösten 2018” allt som vi har på 
      gång dvs kurser, studiogruppens aktiviteter, utflykter etc. 
 
§12 Övriga frågor 
      Julfest 2018: Scandlines 27/11 kl 19.15. 26 platser är bokade, finns f n 4 platser lediga. 
      Utställning Ekeby sommarbutik: Gerle Hägg har informerat oss om att Ekeby Möbelaffär  
      låter deras sommarbutik stå till förfogande för en ev fotoutställning. Vi undersöker med 
      medlemmarna på kommande tisdagsträff och om intresse finns hos både Studiogruppen 
      och vanliga tisdagsklubben. 
      Klubbtävlingar 2019: På tisdagsträffen den 18/9 beslöt närvarande medlemmar att vi 
      fr o m 2019 bara ska använda tävlingsbilder som är 12 månader gamla. Detta för att 
      inspirera oss till att gå ut och ta många nya bilder. 
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      På kommande tisdagsträffar ska medlemmarna rösta fram teman för nästa års 
      klubbtävlingar och ge förslag på ytterligare tävlingar. Vi kommer att bjuda in våra 
      nyvunna vänner i Kronborgs Fotoklubb att döma någon av tävlingarna. 
      HFK bjuder in Kronborg till träff.  
      Tisdagen den 30/10 bjuder HFK in Kronborg FK till vår klubbkväll med planerad start 
      18:00. På kommande tisdagsmöte diskuterar vi med medlemmar om lämpligt tema, 
      arrangemang och hur vi kan lösa transport för dem till och från lokalen. 
      Johan Hallmén: Esther informerade om att hon den 15/9 sett programmet Sverige på 
      Svt där fotograf Johan Hallmén varit med. Mycket bra info gällande macrofotografering 
      https://www.svtplay.se/sverige och hemsida http://www.johnhallmen.se/ 
 
 
§13 Nästa möte  
      Lördag 27/10 kl 11.00 hemma hos Camilla på Hebsackersgatan 2B. 
 
§14 Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
_______________________  _________________________ 
  
Noni Engström Ordförande  Camilla Fastberg adjungerad sekreterare 
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