
Protokoll TFK Årsmöte 2021-03-16

Årsmöte för föreningen Tyresö Fotoklubb

Datum: 2021-03-16

Tid: 19:00

Plats: Digitalt via Zoom

*1 Mötets öppnande

*2 Val av mötesordförande: Bosse Hedman

*3 Val av mötessekreterare: Lars Pettersson

*4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, Annika Jernström och Mikael Nylander

*5 Godkännande av dagordning: Godkändes

*6 Fastställande av röstlängd: 

   25st medverkar på mötet Röstlängd bokförs av Bosse Admin för zoom mötet.

*7 Årsmötets behöriga utlysande: Ja

*8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse: Godkändes har delgivits alla medlemmar

Vinnarna i årets fototävlingar:

1. Jytte Lindberg - 20 poäng
2. Mikaela Bexar - 12 poäng
3. Erika Claasen - 10 poäng
4. Eva Pettersson - 10 poäng
5. Monica Wernqvist - 10 poäng

*9 fastställande av balansräkning: Godkändes med ändring av datum till år 2020

*9b Revisionsberättelse: Godkändes med ändring av datum till 2021-03-01, Revisionsberättelsen över
lämnas till styrelsen senare

*10 Förslag till 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.

*11 Fastställande av medlemsavgift för 2022: Medlemsavgift kvarstår som tidigare år

*12 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse: ansvarsfrihet godkändes.



*13 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag: inga motioner har inkommit, 

Styrelse förslag är ändring av stadgarna: 
§ 4 Medlemskap Om platserna till en kurs, en utflykt eller någon annan aktivitet inte räcker till alla 
anmälda medlemmar, fördelas de i den ordning medlemmarna har anmält sig. 
Den som har varit medlem i minst tre månader går dock alltid före den som har varit medlem kortare
tid.
§ 5 Medlemsavgift Den som erlägger medlemsavgiften den 1 oktober eller senare är medlem även 
året efter.

§ 13 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska ha en ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Den bör bestå av både kvinnor och
män. Styrelsen utser inom sig kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Ordföranden väljs på ett år och övriga ledamöter på ett eller två år. Mandatperioden för de övriga
ledamöterna bestäms så att den för hälften av dem, eller så nära som möjligt, slutar det kommande
året och för de övriga året därefter.

*14 Val av ordförande för 2021: Orf. Eva Pettersson

*15 Val av övriga ledamöter för 2021: Bosse Hedman

Mats Berglind

Åke Lundeqvist

Åsa Starfjord 

Micaela Bexar

Peter Cederblad

*16 Val av revisor för 2021: Svante Svangren

*17 Val av valberedning för 2021: Omval av Annika Jernberg
       och Barbro Forsberg Rhöse

*18 Övriga frågor: Nej

*19 Mötets avslutande: mötet avslutades av Bosse kl. 19,46

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

---------------------------------------
Lars Pettersson – sekreterare

--------------------------------------- ---------------------------------------
Annika Jernström och Mikael Nylander – Justerare 


