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Protokoll for Biofoto Sverises Arsmöte

Arsta, Stockholm 20 14-05- 1 0

Närvarande: 29 st. medlemmar i Biofoto Sverise.

I . Mötets öppnande
Ordlijrande Mats Axell hälsade de närvarande välkomna och ft)rklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd ftir mötet.
Röstlängd ltir mötet faststiilldes enligt upprättad närvarolista. Närvarande medlemmar

presenterade si g kortfattat.

7.

Val av ordftirande och sekreterare ftir mötet.
Till mötesordliirande valdes Mats Axell. Till mötessekreterare valdes Curt Leidis.

Val av protokollj usterare och rösträknare.
Till protokollj usterare och rösträknare valdes Roland Sköldblom och Anne-Charlotte

Bergenheirn.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Mötet godkände utskickad kallelse och fastställde mötets behöriga utlysande.

Fastställande av ftiredragningslista.
Föredragningslista ftir mötet fastställdes enligt ftireliggande dagordning med följande

tillägg:
Tillgång till info- och presentationsmaterial.

a. Styrelsens verksamhetsberättelse fi;r det senaste verksamhetsåret.

Styrelsens verksamhetsberättelse fiiredrogs av Mats Axell, godkändes samt lades till
handlingarna.

b. Styrelsens fiirvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) ftir det senaste

räkenskapsåret.
Styrelsens lorvaltn ingsberättelse ftiredrogs av Ame Olsson, godkiindes och lades till
handlingarna.

Revisorernas berättelse över styrelsens ftirvaltning under det senaste

verksam h ets-/räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen upplästes av Dag Wahlström och lades till handlingama'



9. Fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsen ftir den tid revisionen avser.

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen full ansvarsfrihet ftir den tid revisionen avser.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget ftir det kommande
verksam hets-/räkenskapsåret.
Mats Axell och Ame Olsson fiiredrog styrelsens ftrslag till verksamhetsplan och

budget ör 2014, där huvuddragen handlar om:
x Utvecklingsplaner fiir lokalavdelningama, stimulera till att fterligare
lokalavdelningar bi Idas.
* Medverkan på mässor med syftet att visa upp fiireningen, värva nya medlemmar

samt vara en samlingspunkt fijrmedlemmarna.
* Vidareutveckling av hemsida och närvaro på Intemet.
* Fortsatt distribution av tidningen Naturfotografen, 4 nr./år.
* Fototävlingar
Styrelsens lörslag till verksamhetsplan och budget fur 2014 godkändes enhälligt.

1 l. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsens ftlrslag till medlemsavgifter ftir 2015, vilket iir ofiiriindrat jämfiirt med

föregående år:

Ordinarie medlem: 500 kr
Pensionär/student: 400 kr
Familjemedlem: 100 kr
Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna styrelsens ftrslag till medlemsavgift fiir
2015.

12. Behandling av styrelsens ftirslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga liirslag eller rrotioner fanns att behandla.

13. Val av:
a) Föreningens ordftirande ftir en tid av I år
Till ordfijrande {iir en tid av | år vatdes Curt Leidig, Ödåkra

b) halva antalet (4) övriga ledamöter i styrelsen ftir en tid av 2 år.

Till övriga ledamöter i styrelsen valdes ftir en tid av 2 är:

Arne OIsson, Stehag

Christer Sjöberg, Västerås

Anki I lammar, Stockholm

Kyösti Ylinen, Hofbrs

Fyllnadsval, på I år (efter Curt Leidig)
Mats Axell, Mjölby

Som övriga ledamöter i styrelsen kvarstår med 1 år kvar:

Tommy Strand, Umeå

Ame Berneklint, Täby

Lotta Lund. Tiern



c) 2 revisorer samt suppleant ftir en tid av I år.
Till revisorer ftir en tid av I år valdes:

Dag Wahlström, Torshälla
Torbjörn Lorin, Frövi
Suppleant: Per Lissel, Stora Skedevi

d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av I år, av vilka en skall utses till
sammankallande. I detta val får inte sffrelsens ledamöter delta.
Till ledamöter i valberedningen valdes:

Ingemal Malnrströnr, Karlstad, sammankallande

Maria Mahnström, Karlstad

Tomas Hansen, Malmö

14. Ovriga frågor
Närvarande representanter för lokalavdelningarna, redogiorde ftir planerade aktiviteter
under 2014. Många intressanta utflykter och aktiviteter finns på programmet i de olika
lokalavdeln ingarna.

Ansvariga uppmanades att annonsera alla aktiviteter på hemsidan, för att även

medlerlmar l'r'ån andra avdelningar skall ha möjlighet att delta.

Beslutades att behålla nuvarande organisation av lokalavdelningama, d.v.s. inget krav
på fornrell styrelse, nredel till lokal verksamhet hanteras av huvudstyrelsen.

Som ansvarig ftr det praktiska arrangemangen i samband med årsmötet 2015, utsågs

lokalavdelning Gävle-Dala.

Det finns viss inlbrmations-/presentationsmaterial framtaget. Info om bestiillning av

visitkort genom Arne Berneklint.

Mallar lör infbblad kan erhållas genom Arne Olsson.

Vid behov av hjälp nred kopiering kan Arne Olsson kontaktas.

15. Mötels avslutande.
Ordforande Mats Axell tackade de närvarande samt ftirklarade årsmötet avslutat.

U-l l^
Curr Leidig, mötessekreter

Justeras:
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Roland Sköldblom, j usteringsmanAnne-Charlotte Bergenheim, j usteringsnran


