Protokoll för Biofoto Sverige Årsmöte 2013-03-16
kl. 13:00 – 15:00
Närvarande: 23 st medlemmar i Biofoto Sverige.
1. Mötets öppnande
Ordförande Mats Axell hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängd för mötet fastställdes enligt upprättad närvarolista. Närvarande medlemmar
presenterade sig kortfattat.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötesordförande valdes Mats Axell. Till mötessekreterare valdes Curt Leidig.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Monika Andersson och Per Lissel.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Mötet godkände utskickad kallelse och fastställde mötets behöriga utlysande.
6. Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslista för mötet fastställdes enligt föreliggande dagordning med följande
ändring:
- punkt nr. 10 och 11 byter plats.
7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av Curt Leidig.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret.
Styrelsens förvaltningsberättelse upplästes och gicks igenom av Arne Olsson.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen upplästes av Dag Wahlström.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2014, vilket innebär en höjning med 50 kr
för ordinarie medlem och 50 kr för Pensionär/student:
Ordinarie medlem: 500 kr
Pensionär/student: 400 kr
Familjemedlem: 100 kr
Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till medlemsavgift för
2014.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Mats Axell och Arne Olsson gick igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan och
budget för 2013, där huvuddragen handlar om:
* Utvecklingsplaner för lokalavdelningarna, stimulera till att ytterligare
lokalavdelningar bildas.
* Medlemsvärvning samt information om föreningen på mässor och liknande.
* Vidareutveckling av webplatsen.
* Tidningen Naturfotografen.
* 2 st. fototävlingar
Diskuterades kring medlemstidningen Naturfotografen, som ju står för en relativt stor
del av föreningens budget. Synpunkter framfördes på de höga kostnaderna. Styrelsen
får i uppdrag att fortlöpande bevaka utvecklingen av Naturfotografen, samt undersöka
vidare om anskaffning av svenska annonsörer kan reducera våra kostnader.
Beslutades att, av tillgängliga medel, avsätta 10.000:- i en fond för framtida behov hos
lokalavdelningarna.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 godkändes enhälligt.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Styrelsen föreslog följande ändring i föreningens stadgar:
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 den 30 juni på tidpunkt som styrelsen bestämmer. Av styrelsen
utsedd lokalavdelning ansvarar för nödvändiga praktiska arrangemang kring
årsmötet.”
Styrelsens förslag till stadgeändring enligt ovan godkändes enhälligt.
Styrelsen får i uppdrag att värdera om verksamhetsåret skall ändras med anledning av
det ovanstående.

13. Val av:
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år
Till ordförande för en tid av 1 år valdes Mats Axell, Mjölby
b) halva antalet (4) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
Till övriga ledamöter i styrelsen valdes för en tid av 2 år:
Tommy Strand, Umeå
Arne Berneklint, Täby
Lotta Lund, Tierp
Curt Leidig, Ödåkra
Som övriga ledamöter i styrelsen kvarstår med 1 år kvar:
Arne Olsson, Stehag
Christer Sjöberg, Västerås
Fredrik Kols, Malmö
Kyösti Ylinen, Hofors
c) 2 revisorer samt suppleant för en tid av 1 år.
Till revisorer för en tid av 1 år omvaldes:
Dag Wahlström, Torshälla
Torbjörn Lorin, Frövi
Suppleant: Per Lissel, Stora Skedevi
d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
sammankallande. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
Till ledamöter i valberedningen valdes:
Ingemar Malmström, Karlstad, sammankallande
Maria Malmström, Karlstad
Tomas Hansen, Malmö
14. Övriga frågor
Konstaterades att kontaktperson för lokalavdelning Väst saknas, eftersom Gűnther
Dippe har meddelat att han avsäger sig uppdraget. Styrelsen får i uppdrag att försöka
hitta en ny kontaktperson för avdelningen.
Lokalavdelningarna presenterade sina program för 2013
Diskuterades kring frågan om lokalavdelningarna skall ha egen styrelse med eget
ekonomiskt ansvar. Lokalavdelning. Syd förordade detta, medan övriga menade att det
är bra som det är.
Fredrik undersöker om man kan länka från de olika Facebook-grupperna till
biofoto.se.
Som ansvarig för det praktiska arrangemangen i samband med årsmötet 2014 utsågs
lokalavdelning Stockholm.

Beslutades att kontaktpersoner i lokalavdelningar som ej är med i styrelsen, skall
kallas som adjungerande till kommande styrelsemöten.
15. Mötets avslutande.
Ordförande tackade de närvarande samt förklarade årsmötet avslutat.

Curt Leidig, mötessekreterare

Justeras:
…………………………………..
Monika Andersson, justeringsman

……………………………………
Per Lissel, justeringsman

