
Protokoll fört vid Biofoto Sveriges Årsmöte 2016-04-02 

 

Plats: Skövde 
Närvarande: 27 medlemmar 
 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

Röstlängd för mötet fastställdes enligt upprättad närvarolista. 

 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes Curt Leidig. Till sekreterare för mötet valdes Maria 

Malmström. 

 

 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Tore Almgren och Frode Wendelbo. 

 

 

5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 

Beslutades att mötet utlysts i enlighet med föreningens stadgar. 

 

 

6. Fastställande av dagordning. 

Den utdelade dagordningen fastställdes för årsmötet.  

Föreningens tävlingsverksamhet anmäldes till punkten övriga frågor. 

 

 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades av Curt Leidig. 

 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste året. 

Styrelsens förvaltningsberättelse presenterades av Arne Olsson. 

 

 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 

och räkenskapsåret. 

Revisionsberättelsen lästes upp av Arne Olsson. 

 

 



9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 

 

 

10.  Fastställande av medlemsavgifter. 

Beslutades enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2017 hålls oförändrad 

vilket innebär: 

Ordinarie medlem  500 kr 

Pensionär/student 400 kr 

Familjemedlem 100 kr 

 

 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret. 

Beslutades att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. 

 

 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Inga förslag eller motioner fanns att behandla. 

 

 

13. Val 

a) Till ordförande för en tid av 1 år valdes Curt Leidig, Ödåkra. 

 

b) Som ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år valdes: 

Arne Olsson, Stehag 

Kyösti Ylinen, Hofors 

Anki Hammar, Stockholm 

Erika Ahlberg, Hudiksvall 

 

c) Till revisorer för en tid av 1 år valdes: 

Dag Wahlström, Torshälla 

Torbjörn Lorin, Frövi 

Suppleant: Per Lissel, Gävle 

 

d) Till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år valdes: 

Ingemar Malmström, Karlstad, sammankallande 

Lennart Johanzon, Åhus 

Mikael Roos, Lidingö  

 

 

14. Övriga frågor. 

Föreningens tävlingsverksamhet diskuterades. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att se 

över formerna för föreningens tävlingsverksamhet. 

Arne Berneklint uppmanade alla att skicka in bidrag till nuvarande fototävling på 

temat ”Svart-vitt”. 



15. Mötets avslutande. 

Ordföranden tackade de närvarande samt förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

Curt Leidig   Maria Malmström 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Tore Almgren, justeringsman  Frode Wendelbo, justeringsman 

 


