
 

 

Biofoto Sverige 

Årsmötesprotokoll 2018 

 

Datum: 26 maj 2018. 

Plats: Nordingrå 

Närvarande: 13 medlemmar 

 

 

1. Curt Leidig hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Röstlängd fastställs enligt upprättad närvarolista. 13 medlemmar är närvarande. 

 

3. Till ordförande för årsmötet väljs Curt Leidig.  

Till sekreterare för årsmötet väljs Ingemar Malmström. 

 

4. Till protokolljusterare tillika rösträknare väljs Eva Jäger. 

 

5. Årsmötet har utlysts genom kallelse på hemsidan den 7 mars och personliga mail 

respektive brev. Årsmötet beslutas vara utlyst enligt stadgarna. 

 

6. Den utdelade dagordningen fastställs. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse presenteras av Curt Leidig.  

Styrelsens förvaltningsberättelse presenteras av Maria Malmström. 

Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse godkänns.  

 

8. Revisorernas berättelse läses upp. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

 

9. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

 

10. Styrelsen föreslår att årsavgiften hålls oförändrad för 2019. Årsmötet beslutar enligt 

styrelsen förslag vilket innebär följande avgifter: 

Ordinarie medlem  500 kr 

Pensionär/student  400 kr 

Familjemedlem 100 kr 

  



 

11. Curt Leidig redovisar styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 och Maria 

Malmström redovisar förslaget till budget för samma period.  Verksamhetsplan och 

budget fastställs enligt förslagen.  

Årsmötet beslutar att för 2018 föra över 10 000 kr till lokalavdelningsfonden. Detta 

innebär att lokalavdelningsfonden nu omfattar 50 000 kr som ursprungligen planerats. 

 

12. Curt Leidig läser upp Per Lissels motion om ”Bevarande av naturskogar”. Peter Griph 

stödjer innebörden av motionen men föreslår att ordet hyggesfritt tas bort.  

Efter en diskussion enas årsmötet om ett förslag att: Ordet hyggesfritt tas bort och 

styrelsen får i uppdrag att, efter diskussion med Per Lissel, formulera ett uttalande med 

hänsyn till diskussionerna som förts vid mötet.  

Årsmötet beslutar enligt förslaget samt ger styrelsen i uppdrag att publicera uttalandet 

på lämpligt sätt. 

 

Curt Leidig presenterar styrelsens förslag till etiska riktlinjer för föreningen. Årsmötet 

beslutar att anta riktlinjerna. Riktlinjerna finns publicerade på föreningens hemsida.  

 

13. Till ordförande för ett år väljs Lotta Lund, Strömsbergs Bruk. 

 

Till styrelseledamöter för två år väljs: 

Anki Hammar, Bromma 

Brita Edberg, Domsjö 

Maria Malmström, Karlstad 

Kyösti Ylinen, Hofors 

 

Till styrelseledamöter för ett år väljs: 

Marie Lövkvist, Alvesta 

Curt Leidig, Ödåkra 

 

Till revisorer för ett år väljs: 

Per Lissel, Gävle 

Börje Olsson, Hofors 

 

Till revisorssuppleant för ett år väljs: 

Anders Ahlin, Enköping 

 

Till valberedning för ett år väljs: 

Mikael Roos, Lidingö (sammankallande) 

Lennart Johanzon, Åhus 

Agne Säterberg, Nordingrå 

 

  



14. Fotomässan 2018 diskuteras. Det nya upplägget på fotomässan var en besvikelse för 

många medlemmar. Deltagande uppfattades som dyrt och föreningens utställning 

saknades. Styrelsen uppmanas att söka nya möjligheter för föreningen att ordna 

utställningar.  

 

Eva Jäger informerar om ”Biofoto damers” kommande utställning på Haltia i Finland. 

Utställningen blir en uppföljare till den tidigare mycket uppskattade utställningen 

2016 - 2017.  

 

Maria Malmström överlämnar en blomma till Curt Leidig som ett tack för de år som 

han på ett förtjänstfullt sätt varit ordförande för Biofoto Sverige. 

 

15. Curt Leidig tackar Biofoto Norr för arrangemangen kring årsmötet och de trevligt 

arrangerade fotoutflykterna och avslutar mötet. 

 

 

 

 

……………………………..  …………………………………… 

Curt Leidig   Ingemar Malmström 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

…………………………………………. 

Eva Jäger 


