Dagordning årsmöte
Årsmöte för föreningen Tyresö Fotoklubb
Datum: 2019-03- 19
Tid: 19:00
Plats: Kulturcentrum Kvarnhjulet,

§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
§5 Godkännande av dagordning
§6 Fastställande av röstlängd
§7 Årsmötets behöriga utlysande
§8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§9 Revisionsberättelse och fastställande av balans och resultaträkning
§10 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret
§11 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§14 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§15 Val av ordförande för 2019
§16 Val av övriga ledamöter för 2019
§17 Val av revisor för 2019
§18 Val av valberedning för 2019
§19 Övriga frågor
§20 Mötets avslutande

Tyresö Fotoklubb 2018

Intäkter
Medlemsavgifter

18 750,00 SEK

utförda uppdrag

2 500,00 SEK

Total

21 250,00 SEK

UTGIFTER

Kostnad

Lokalkostnader

5 470,00 SEK

kurs Jan Pedersen

3 818,00 SEK

bankavgifter

1 117,00 SEK

hemsidan

1 087,00 SEK

styrelsen fika material

1 565,00 SEK

till klubben, tält,adapter, avslutningsfika,
div material

8 591,00 SEK

Total
RESULTAT

21 648,00 SEK

398,00 SEK

Föreningen Tyresö Fotoklubb
Årsbokslut för räkenskapsåret 2018

Resultaträkning
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
- 17-12-31

2016-01-01
- 16-12-31

18 750
0
2 500
21 250

16 350
10 070
7 500
33 920

15 450
996
7 750
24 196

-17 830
-3 818
-21 648

-4 922
-18 660
-23 582

-6 017
-9 811
-15 828

-398

10 338

8 368

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Tillgångar
Kassa och bank
Summa

29 991
29 991

30 829
30 829

20 191
20 191

Eget kapital
Balanserade över-/underskott
Årets över-/underskott
Summa

28 605
-398
28 207

18 266
10 338
28 604

9 898
8 368
18 266

0
0

#REFERENS!
#REFERENS!

1 925
1 925

Belopp i kr
Intäkter
Medlemsavgifter
Kursavgifter o tävlingsavgifter
utförda uppdrag
Summa intäkter
Kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
Årets över-/underskott

Balansräkning
Belopp i kr

Skulder
Övriga skulder
Summa

BUDGET förslag 2019
Intäkter

förslag

utfall 2018

förslag 2019

2018
Medlemsavgifter

18 750
2 500
0

18 500
5 000

workshop avgift

16 500 kr
8 000 kr
‐ kr

Summa intäkter

26 518 kr

21 250

23 500

600 kr
325 kr
1 200 kr
500 kr
5 000 kr
1 000 kr
4 000 kr
‐ kr
1 200 kr
2 500 kr

600
240

600
300
1 200
500
5 500
500

9 316

16 325 kr

21 648

26 700

10 193 kr

‐398

‐3 200

Intäkter uppdrag Tyresö Kommun etc

Kostnader

RIFO årsavgift 2017
SVEFO årsavgift 2017
Bankavgifter
Fotoböcker

Lokal Kvarnhjulet
Fotoutställning

Ersättning till föreläsare
workshop kostnad

Hemsidan
Övrigt

1 117
5 470
3 818
1 087

styrelsen
Summa kostnader

Årets resultat:

9319
tält till klubben
avslutningsfika
adapter
etc

10 000
1 100
5 000
2 000

Verksamhetsberättelse för Tyresö fotoklubb 2018
Styrelse och valberedning
Styrelsen har bestått av:
Namn
Eva Pettersson
Bosse Hedman
Bengt Pettersson
Lars Pettersson
Jytte Lindberg
Åke Lundeqvist

Funktion
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Valberedningen har bestått av:

Namn

Svante Svangren
Anette Urbach de Maré

Viktiga händelser under året
Möten

Klubben har haft 11st medlemsmöten under verksamhetsåret 2018.

Aktiviteter

Bildtävlingar
Vid klubbens medlemsmöten har vi ofta bildtävlingar i olika former och med varierande
teman. Det kan vara allt ifrån en till tre bilder som fristående, i kollektion eller i form av
triptyk. Årets klubbmästare blev Sara Hartman. På andra plats kom Annika Jernström
och på tredje plats Åke Lundeqvist.

Intressegrupper
För att skapa möjlighet till mer aktivt fotograferande och lärande har vi sedan 2015
skapat ett antal självständiga intressegrupper. De som arbetat aktivt är kvälls- och
nattfoto, naturfoto, gatufoto samt makrofoto. De kan fotografera tillsammans, träffas för
att visa bilder och prata foto, lägga upp bilder på t.ex. egen Facebook-sida.
Externa föreläsare
Under året har vi haft 4 externa föreläsare som vi själva anordnat.
Claes Grundsten

Den 13 februari 2018 kom den kände landskapsfotografen Claes Grundsten.
Han berättade om sitt fotograferande, författande och om sin fotoutrustning.
Jenny Puronne

Den 10 april 2018 kom vinnaren av SM i porträttfotagrafi 2017 Jenny Puronne.
Hon berättade hur hon tar porträtt och visade bilder.
Anders Andersson

Tyresö Fotoklubb fick tisdagen 16 oktober 2018 besök av Anders Andersson.
Han är välkänd ekonomijournalist och numera naturfotograf som dels gav goda tips om
hur man kan dra nytta av egen verksamhet inom fotobranschen och hur man tar fina
naturbilder.
Björn Björnsson

Den 20 november 2018 kom gatufotograf Björn Björnsson och föreläste om bland annat
gatufotografi och visade bilder. Vi fick också ta del av Björns inställning och kunnande då
det gäller bilder och bildspel, förfallets skönhet, att komma nära m.m.

Fotouppdrag
Fotoklubben fick i uppdrag att dokumentera Tyresöfestivalen från Tyresö kommun, där
vi tog bilder som sedan överlämnades till ansvarig på kommunen.
Tyresta Nationalpark uppdrag, fotografera parken, bilderna använts på deras instagram
konto.

Utflykter
Klubben har anordnat två utflykter detta år.
Telegrafberget och Klövberget

Den 26:e maj gjorde klubben en utflykt till Telegrafberget på Tyresö vid Trintorp för att
fotografera. Därefter tog vi oss gemensamt till Klövberget för mer fotografering och
fika/lunch.
Från Telegrafberget har man en strålande utsikt och från utsiktstornet kan man se ända
till Globen och längre.
Klövberget bjöd på rasbranter och grottor samt en imponerande natur.

Utflykt till Nyfors
Söndagen den 7 oktober 2018 var det dags att besöka Nyfors.
Vi började i Nyfors och vandrade sedan på vackra skogsstigar. Vädret var vackert och
många bilder blev det.

Arrangemang
Tyresöfestivalen
Den 3 september arrangerades Tyresö festivalen. Det var nionde gången i ordningen och
utställare var idrottsklubbarna, kulturföreningarna, naturföreningarna och de sociala
föreningarna i Tyresö.
Tyresö fotoklubb deltog med en fotoutställning och ett tält där vi visade påsiktsbilder.

Workshop
Jan Pedersen höll en workshop i april där 14 av klubbens medlemmar medverkade och
klubben bidrog med halva avgiften till Jan.
Utställningar
Kultur i höstmörkret.
Utställning på Tyresta Nationalparks 30-års dag.

Medlemmar

Fotoklubben har under året haft 61st fullt betalande medlemmar och 3 halvt betalande
medlemmar. Det är en ökning med 11st medlemmar mot föregående år. Vi har sett ett
fortsatt starkt intresse för fotoklubben under senare delen av året och vi gör
bedömningen att antalet medlemmar förhoppningsvis kommer att öka något under
2019.

Ekonomi

Årets resultat för verksamhetsåret blev -398 kr. De största utgifterna var lokalhyra och
ersättning till föreläsare, förtäring till medlemmar vid avslutning, samt införskaffning av
ett tält till utställningar.

Verksamhetsplan

Styrelsens avsikt är att följa samma riktlinjer som tidigare. Fotoklubben kommer att
försöka bredda aktiviteterna under nästa verksamhetsår i syfte att visa upp vår
verksamhet och attrahera fler medlemmar. Exempel på aktiviteter är utbildning,
föreläsningar samt deltagande inom ramen för kulturföreningen i Tyresö kommun.

Slutord

Ett stort tack till alla som bidragit till en utvecklande och inspirerande verksamhet
under året. Ambitionen är att kunna fortsätta vårt lärande inom fotografi, inspireras av
andra och locka nya fotointresserade till föreningen.

Styrelsen

Datum

--------------------------------------Eva Pettersson – ordförande

--------------------------------------Bosse Hedman – vice ordförande

--------------------------------------Bengt Pettersson – kassör

--------------------------------------Lars Pettersson – ledamot

--------------------------------------Jytte Lindberg – ledamot

--------------------------------------Åke Lundeqvist – ledamot

