
 

 

 

 

PROTOKOLL FRÅN HELSINGBORGS FOTOKLUBBS 

STYRELSEMÖTE nr 5 

2017-11-28  

 

 

 
Närvarande: Emil Gustafsson, Fredrik Berggren, Ann-Sofie      

                  Thurfjell, Johan Jonasson, Bengt Eriksson, Noni Engström 

 
 

§1 Mötet förklarades öppnat. 

 

§2 Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. 

 

§4 Inkomna mail/skrivelser 

- Beslöts att gå vidare med P Györffys Masterkurs i Lightroom. Noni 

- Beslöts att gå vidare med samarrangemang med BioFoto Sverige.  

   Bengt 
- Beslöt att gå vidare med bedömning av Närke Bergslagsfotos  

  bilder. Mats 

   

§5 Utgående mail/skrivelser 

 - Tackbrev till P Györffy för föreläsning 

 

§6 Aktuella ärenden/uppföljning av beslut och uppdrag 

- Ansvar/arbetsuppgifter inom styrelsen 

 

§7 Ekonomi 

- Klubben har 108 registrerade medlemmar. 

 

§8 Bordlagda ärenden 

- Två förslag på tygemblem presenterades. Beslöts att lägga ut  

   förslagen på FB och låta medlemmarna bestämma modell. Noni 

-  Produktvisning på MediaMarkt. Fredrik 

- Föreläsning av Johan Hageby lägges ned pga att han är svår att 

   nå. Emil 

- Visning av Johan och Andreas bröllopsbilder, datum planeras in 

   efter jul/nyårshelger. Johan och Andreas 

 

§9 Hemsidan 

                   - Hemsidan är uppdaterad med klubbens bilder från Kretsfoto. 



 

 

 - Endast medlemmar får ha bilder i Galleriet. Bengt går igenom 

                     vilka som skall tas bort och meddelar Inge. Bengt och Inge 

               

§10 Övriga frågor 

                   - Beslöts att klubbstart skall ske 2018-01-16 

                   - Önskvärt att betalning sker samtidigt vid bokning av studio. 

                   - Endast 5 st deltagare i Nybörjarkursen. Alla måste jobba aktivt 

                     för att få in fler till kommande kurser. 

                   - Ljussättningskväll i studion efter jul/nyårshelger. Johan  

                   - Internetuppkopplingen är inte stabil. 

                   - Ventilationen i lokalen är bra, men det är kallt. Bengt kontaktar 

                      värden. 

                   - FB-annonsering ang kommande kurser. Fredrik 

                   - Uppdatering av officiella FB-sidan samt start av Instagram-konto. 

                     Fredrik 

                   - Fråga om vi skall vara med i RSF. Noni kontaktar Inge/Bertil 

 

                   - Önskemål om aktiviteter från Andreas: 

                      Fotomara. Tas upp vid klubbstart. 

                      Utflykt till Bolmsö i vår. Noni kontaktar Bertil 

                  Tomtefotografering 2018. Tas upp vid klubbstart.  

                      Förslag att sänka avgiften för hyra av studio från 100 till 50, 

                      beslöts att avgift ligger kvar på 100:-. 

                      Bildbanken, Johan driver ärendet vidare med Erland. 

                      Klubben är inte momspliktig, förnyat tillstånd söks vart år. Bengt 

                      Månadens bild i HD. Tas upp vid klubbstart. 

                      HX. Tas upp vid klubbstart. 

                      Studioutbildning, drivs av Studiogruppen. 

                      Utställning på Dunkers. Esther kontaktar Dunkers. 

                      Företagsfotografering. Tas upp vid klubbstart 

 

 

     

§11 Nästa möte 

                   2018-01-30 efter ordinarie klubbkväll 

 

§12 Mötet förklarades avslutat. 

 

 

 
 

 

Noni Engström  Esther Wirström 

Ordförande   Sekreterare 


