Årsmöteshandlingar 16 mars 2013
Rånnesta vid Tysslingen

Dagordning för föreningens tredje årsmöte 2013-03-16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans‐ och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets‐ och räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.Fastställande av medlemsavgifter
11.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret
12.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
‐ Styrelsens förslag om stadgeändring (se bilaga)
13.Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
b) halva antalet (4) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
14.Övriga frågor.
‐ Presentation av lokalavdelningarnas verksamhet
‐ Hur organiserar vi verksamheten i lokalavdelningarna?
‐ Nästa årsmöte?
15.Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen för BioFoto Sverige vill härmed avge sin verksamhetsberättelse för 2012:

Av årsmötet 2012-04-14 vald styrelse för 2012
Till ordförande för ett år valdes: Mats Axell, Mjölby
Till övriga ledamöter för två år valdes: Arne Olsson, Stehag, Christer Sjöberg, Västerås, Fredrik
Kols, Malmö samt Kyösti Ylinen, Hofors
Övriga ledamöter kvarstående för ytterligare ett år: Tommy Strand, Umeå, Arne Berneklint, Täby,
Helena Bjernulf, Uppsala samt Curt Leidig, Ödåkra.
Styrelsen har konstituerat sig och inom sig utsett kassör och sekreterare, samt ansvariga för
hemsida, redaktionsråd, medlemsregister, mässor och utställningar samt program.

Övriga valda funktionärer
Revisorer: Dag Wahlström,Torshälla, Torbjörn Lorin, Frövi. Suppleant: Per Lisssel, Stora Skedevi
Valberedning: Sammankallande: Ingemar Malmström, Karlstad. Maria Malmström, Karlstad,
Tomas Hansen, Malmö.

Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året haft 10 st styrelsemöten. På grund av den geografiska spridningen så har
samtliga möten avhållits som telekonferenser via Skype.
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 317 st., vilket var en ökning med 26 st. sedan föregående
årsskifte. Medlemsavgiften har under året varit 450 kr för ordinarie medlem, 350 kr för
student/pensionär och 100 kr för familjemedlem.
Tidningen Naturfotografen, vilken ingår i medlemsavgiften, har utkommit med 4 nummer under
året.
Information om föreningens verksamhet har i huvudsak gått ut som nyhetsbrev via e‐post samt
annonserats på hemsidan.
Vår hemsida, biofoto.se, har under året haft ca 16 500 ”unika besökare”. Hemsidan har
uppdaterats med ny design och ny funktionalitet, i samband med byte av plattform till Wordpress.
Tyvärr har det ännu inte lyckats att få över historiskt material från den gamla hemsidan.
Årets årsmöte avhölls den 14 april 2012 i Westerqwarn, Strömsholm i samband med mässan
”Fåglar i focus”, med närvaro av 13 st. medlemmar.
Under året har Helena Bjernulf valt att lämna styrelsen.
Styrelsen har under året haft en pågående dialog med systerföreningen i Norge angående frågor
av gemensamt intresse, framförallt tidningen Naturfotografen.

Tävlingar
Två fototävlingar har avgjorts under 2012. Vinnare blev Dag Wahlström samt Arne Olsson. Många
medlemmar har även deltagit i tävlingar anordnade av BioFoto Norge.

Utställningar och mässor
Föreningen har under året deltagit på mässor i Arvika, Eslöv, Hässleholm, Vårgårda, Stockholm och
Strömsholm.

Verksamhet i lokalavdelningar
Föreningens lokalavdelningar har under året bedrivit en alltmer ökande verksamhet, helt i enlighet
med verksamhetsplanens prioriterade områden.
De lokalavdelningar som inrättats är, Syd, Väst, Öst, Stockholm, Gävle‐Dalarna, Värmland‐
Dalsland, Bergslagen och Norr.
Alla lokalavdelningar har utsedda kontaktpersoner. Sammankomster och fototräffar har
annonserats genom hemsidan, nyhetsbrev eller via lokala facebook‐grupper. Samtliga
arrangemang har varit öppna för alla medlemmar i BioFoto i Norden.
Det har under året sammantaget genomförts ett stort antal lokala träffar, totalantalet är okänt.
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Balans och resultaträkning
Resultat 2012-12-31

Inkomster

Budget
Inkomster

Utgifter

2012
Utgifter

Medlemsavgifter
Naturfotografen

156 000,00 kr
2 225,00 kr

900,00 kr Not 1
98 312,86 kr Not 2

113750
0

64040

Årsmöte
Webben
Styrelsekostnader
Mässor o Info
Tävling,Pr,adm
Adm
Övrigt
Lokalavd
Summering
Årets vinst

- kr
- kr
- kr
770,00 kr
- kr
103,50 kr
596,00 kr
16 600,00 kr
176 294,50 kr

6 250,00 kr
1 167,50 kr
- kr
17 811,93 kr Not 3
- kr
1 938,50 kr
2 062,00 kr
20 631,00 kr Not 4
149 073,79 kr
27 220,71 kr Not 5

0
0
0
0
0
0
0
0
113750

5000
1000
10000
10000
5000
0
2710
16000
113750

Summa

176 294,50 kr

176 294,50 kr

IB

UB
229,00 kr
161 885,31 kr
- kr
- kr

Balansräkning 2012-12-31
Kassa
Bankgiro
Medlemsavg
Skulder
Årets vinst
Summa

- kr
31 393,60 kr
18 500,00 kr
85 000,00 kr
27 220,71 kr
162 114,31 kr

Not 5
162 114,31 kr

Not 1 Medl. tot 317. 224 fullbet., 77 pens/stud., 16 fam.medl.
Not 2 Alla kostnader för Naturfotografen är medräknade. Priset på Naturfotografen har bilvit
väsentligt högre än budget beroende på prisökningar och att vi ej får del av annonsintäkterna.
Not 3 Kostnaden har blivit högre än budget beroende på att vi medverkat på fler mässor än
planerat.
Not 4 Avsatta pengar har ej blivit fullt utnyttjade. Styrelsen föreslår att av tillgängliga medel
10 000:‐ avsättes/reserveras för framtida behov hos lokalföreningarna.
Not 5 Justering av resultat efter att medlemsavg har förts till resp år.
Vinst
27 221:‐
Medlemsavg bet 2011 som tillhör 2012 18 500:‐
Medlemsavg bet 2012 som tillhör 2013 ‐ 49 875:‐
Årets förlust efter justering - 4 154:-

Medlemsavgift
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften 2014 höjs med 50:- för fullbetalande samt pensionärer och
studerande.
Motivering: Väsentligt högre kostnad för ”Naturfotografen” beroende på prisökningar och att vi ej
fn har del i annonsintäkterna.

Verksamhetsplan 2013
Verksamheten inom BioFoto Sverige är tänkt att i huvudsak bedrivas i respektive lokalavdelning.
Styrelsens uppgift är att vara ett stöd till lokalavdelningarna samt agera sammanhållande och
drivande för föreningens gemensamma verksamhet.
Med detta dokument beskriver styrelsen de planer man har för föreningens verksamhet inom det
närmaste verksamhetsåret. Verksamhetsplanen beskriver i huvudsak de aktiviteter som styrelsen
planerar på riksplanet. Denna verksamhetsplan ligger också delvis till grund för den ekonomiska
budgeten.

Utvecklingsplaner för lokalavdelningar
Lokalavdelningarnas verksamhet ska vara öppen för samtliga medlemmar i föreningen.
Lokalavdelningarnas planerade verksamhet ska, så långt det är möjligt, publiceras på föreningens
hemsida så att alla medlemar ska kunna ta del av dessa.
Nya lokalavdelningar tillkommer i den takt vi finner personer som är villiga att engagera sig. I årets
budget finns avsatt 15 000 kr för lokalavdelningarnas verksamhet. Då inga styrelser finns i
lokalavdelningarna handhas dessa medel fortsatt av styrelsen.

Web och Internet
På BioFoto Sveriges webbplats har det senaste året genomförts en rad förändringar med syftet att
förenkla arbetet med den. Huvudsyftet med hemsidan är att den ska vara en central länk i
kommunikationen mellan medlemmar både på riks‐ och lokalplanet. De direkta kostnaderna för
webbplatsen är ca 1 000 kr per år.
Förslag och önskemål på förändring/förbättring:
Förbättrad hantering av medlemsförteckning
Sidor för presentation av medlemmar
Meddelandehantering (så att vi slipper exponera e‐postadresser)
Diskussionsforum
Utöver information på hemsidan utgår ett antal nyhetsbrev via e‐post direkt till medlemmarna.
Tidning/redaktion
För det kommande året kommer medlemstidningen Naturfotografen att fortsätta distribueras som
tidigare. 4 nummer per år till en sammalagt kostnad av ca 75 kr per nummer kommer att utges
tillsammans med BioFoto Norge. Den totala kostnaden för Naturfotografen är budgeterad till
87 000 kr. Tidningen ingår som tidigare i medlemsavgiften.

En redaktionskommitté bestående av Christer Sjöberg (sammankallande), Gunther Dippe och
Bengt Christensen finns tillsatt sedan 2012 som har till uppgift att kommunicera med redaktören
för Naturfotografen och samordna publicering av artiklar från Biofoto Sverige.
Redaktionen för Naturfotografen planerar att ge extra utrymme för lokalavdelningarna i
kommande nummer. Först ut från Sverige kommer vara BioFoto Bergslagen, som har fått i uppgift
att förse nr 3 2013 med artiklar och material.
Stoppdatum för redaktionellt material är: nr 2 25/4, nr 3 25/7, nr 4 25/10

Utställningar och mässor
Föreningens planer är att medverka på ett antal fotomässor under året. Syftet med detta är att:
Visa upp föreningen och dess verksamhet
Värva nya medlemmar
Vara en samlingpunkt för medlemmar som besöker mässorna
Styrelsen har till uppgift att fortlöpande bevaka vilka mässor som är aktuella och av intresse för
föreningen.
Aktuella mässor under 2013:
Naturfotodagen Västerås
Åmåls Fotofest 27/4 – 4/5
Mullsjö International Photo Festival 6/6 – 9/6
Uppsala Fotofestival 26/9 – 29/9
Fotofestival Eslöv 19/10
Vårgårda naturfotofestival 1‐2/11
Stockholmsmässan 22‐24/11 ?
För deltagande på mässor finns avsatt 10 000 kr i årets budget.

Landsträffar
Styrelsen har till uppgift att fortlöpande planera landsträffar.

Årsmöte
Arrangeras av lokalavdelning senast 30/6 2014

Övrigt
Rutiner och regler för lokalavdelningar som vill hantera egna pengar.

Tävlingar
Två fototävlingar genomförs under året. Från tävlingsbidragen tas en årsbok/kalender eller
utställningar fram. Priser preliminärt sponsrade av Scandinavian Photo.

Budget 2013
Inkomster

Budget
Antal

Medlemsavgifter ord
Medlemsavgifter
pensionär/stud
Medlemsavgifter familj

Avgift

Inkomster

225

450

101250

Höjning 50:-

112500

65
10

350
100

22750
1000
0
0
125000

Höjning 50:-

26000
1000
10000
0
149500

Summa

Utgifter
Naturfotografen
Porto
Årsavgift posttidning
Verksamheter lokalt
Årsmöte + höstträff
Webb domän + hotell
Pr, infomatr, tävlingar etc
Styrelsekostnader, möte etc
Mässor o likn
Övrigt

2014

Antal

Avgift
290
4

300
2100

50 nya medl
netto

Utgifter

Summa

87000
9000
5000
15000
2000
1000
2000
3000
10000
1000
135000

Förlust

10000

prisökn
prisökn
ökning 5000
ökning 3000

ökning 3000
ökning 500
Summa

90000
10000
5000
20000
5000
1000
2000
5000
10000
1500
149500

Stadgeändring
Styrelsen för BioFoto Sverige föreslår följande stadgeändring:‐ att i §5. Föreningsmöten, andra
stycket ändra ordalydelsen från: ”Årsmötet är Biofoto Sveriges högsta beslutande organ skall
hållas före 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.” till:
”Årsmötet, som är Biofoto Sveriges högsta beslutande organ, skall hållas före 30 juni på tidunkt
som styrelsen bestämmer. Av styrelsen utsedd lokalavdelning ansvarar för nödvändiga praktiska
arrangemang kring årsmötet.”
Motivering: Styrelsen ser det som angeläget och positivt att lokalavdelningarna får möjlighet att
arrangera föreningens årsmöten. Då vill vi gärna ge möjlighet till att välja tid och plats när det är
som bäst. (våren)

