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PROTOKOLL FRÅN HELSINGBORGS FOTOKLUBBS STYRELSEMÖTE nr 07 2018-11-21 
 
Närvarande: Bengt Eriksson(BE), Johan Jonasson(JJ), Camilla Fastberg(CF), 
Leif Heering(LH), Esther Wirström(EW) och tävlingsledare Jörgen Hagman(JH) 
Frånvarande: Fredric Berggren(FB) och Noni Engström(NE) 
 
§1 Mötets förklarades öppnat 
Johan förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Dagordningen  
Fastställdes och godkändes. 
 
§3 Föregående protokoll  
Justerades och lades till handlingarna. 
 
§4 Inkomna mail/skrivelser 
2018-11-19 Falkenbergs Fotoklubb - vill ha hjälp med bildbedömning. Jörgen lägger JH 
ut en efterlysning i vår FB-grupp för att få ihop en arbetsgrupp som kan ta hand om detta. 
2018-11-19 Huskvarna Fotoklubb – vill ha hjälp med att utse Årets Bild. Pappersbilder för 
påseende. Programpunkt den 4/12. 
 
§5 Utgående mail/skrivelser 
2018-11-07 Camilla skickar ett tackmail till Per-Anders Pettersson.   CF 
 
§6 Aktuella ärenden/uppföljning av beslut och uppdrag Ansvar/arbetsuppgifter inom styrelsen: 
Kretsfoto: Leif och Jörgen har varit på möte den 14/11. Tyringe Fotoklubb kommer att  
återkomma med mer info gällande tävlingsregler när det närmar sig november 2019.  LTH 
Dunkers: Mattias Jonsäter har tillsammans med Gerle, Tom, Erland och Andreas haft möte  
med Viktoria Munck af Rosenschöld för att stämma av vad som förväntas av HFK den 29 
november gällande fotoutställningen med Lee Miller. 
RSF: Bengt har beställt 10 st böcker.     LTH 
Brutus Östlund: Bildvisning jan/feb 2019? Leif fortsätter att försöka få kontakt  LH 
Fredriksdal: Vi har fått förfrågan från Fredriksdal om att hålla ännu en fotoutställning i 
Prästgården under perioden 18/4-16/6 2019. Beslut har fattats att vi ska vara med och 
vi har fått ett avtalsförslag från Fredriksdal. Några små justeringar ska göras i detta avtal, 
vårt orgnr är inte fullständigt och rätt kontaktuppgift gällande Leif. Ansvarsförsäkring 
ingår i vår föreningsförsäkring (§6 i avtalet) 
Leif kommer att vara ansvarig för att tillsätta en arbetsgrupp där info kommer att tas fram till 
övriga medlemmar i HFK för att kunna ro detta projekt i hamn, deltagaravgift, prissättning, 
bildstorlek, framkallning etc. 
Olika namnförslag på projektet har inkommit: ”Natur i stort och smått”, ”Bilden i fokus”, 
”Det ögat ser” och ”Carpe Diem”. Fredriksdal inväntar snarast återkoppling för att kunna 
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gå ingång med tryckning av olika material inför säsongstarten 2019. 
 
§7 Ekonomi:  
Status presenterades. Diskussion om framtida åtgärder för att förbättra resultatet. 
 
§8 Studion/Studiogruppen 
Studions bokningssystem har kraschat och Louise arbetar just nu på att skapa ett nytt 
med hjälp av Google Kalender. Mer info kommer på hemsidan och på Facebook.  LL 
Johan informerar om studiogruppens tomtefotografering. Fortfarande pågår diskussion JJ/LL 
hur projektet ska genomföras. Mer info kommer. Styrelsen har beslutat att normal 
studiotaxa ska råda för årets julfotografering och på nästa styrelsemöte ska nya  
förslag på riktlinjer upprättas för lån av studion under 2019 och ett möte med studio- 
gruppen ska planeras in. 
 
§9 Kursverksamheten 
Höstens andra grundkurs har kört igång den 12/11 med 8 deltagare. Johan och Fredric 
har även diskuterat att köra en grundkurs till med start den 4/3-2019. Camilla skapar 
ett nytt FB-evenemang på klubbens FB-sida.    CF 
Hur får vi får in fler deltagare?? Annonser? Johan och Fredric tar ännu en diskussion. JJ+FB 
 
§10 Bordlagda ärenden 
Bordlagt 2018-10-27: Företagsfotografering. – Leif och Johan bestämmer ett möte 
med studiogruppen för att presentera och diskutera förslag från styrelsen.  LH+JJ 
Bordlagt 2018-11-21: RSF Klubbtävling 2019 
Bordlagt 2018-11-21: Informera RSF om ny styrelse efter årsmötet 12/3-2019 
Bordlagt 2018-11-21: Två tävlingsledare 2019 
 
§11 Hemsidan 
Så fort nytt bokningssystem för studion är klart ska detta läggas upp på hemsidan. JJ+LL+IJ 
 
§12 Övriga frågor 
Programpunkter: 
4/12: 
Bildbedömning – vi hjälper Huskvarna Fotoklubb att ta fram Årets bild 
15/1-2019 
Vi kör igång vårterminen 2019. 
Tävlingsansvarige Jörgen Hagman går igenom regler etc inför årets klubbtävlingar.  
Hur tar man en bild i FART/RÖRELSE? 
Presentera en ”udda” julbild – 1 bild/person 
Bildspel ”Utflykter” – Esther, Gunsan och Krystyna visar bilder från sina gemensamma 
utflykter. 
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22/1 2019 
Vi lär oss ”bildkritik” – ta med en bild som du är redo att få feedback om. 
Presentera din bästa bild på Magnus Stenbocksstatyn – 1bild/person 
Vi behöver medlemmarnas hjälp med att få innehållsrika tisdagsträffar, programförslag? 
Hur möblerar vi bäst i klubblokalen så att alla blir nöjda? 
 
§13 Nästa möte  
Onsdag 17/1-2019 kl 18.00 i klubblokalen. 
 
§14 Mötet förklarades avslutat. 
 
_______________________  _________________________ 
  
Johan Jonasson Vice Ordförande  Camilla Fastberg adjungerad sekreterare 


