
 
 

Dagordning årsmöte 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Fastställande av dagordning. 
4. Val av mötesordförande  
5. Val av mötessekreterare 
6. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare som jämte mötesordförande justerar 

protokollet. 
7. Fråga om mötets behöriga utlysande 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. 
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste 

räkenskapsåret. 
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
11. Fastställande av medlemsavgift. 
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för  

kommande verksamhets-/räkenskapsår. 
13. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag 

från medlemmarna (motioner). 
14. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen utöver ordförande. 
15. Val av: 

a. föreningens ordförande för en tid av 1 år. 
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 
c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. 
d. 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. 

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 
e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

sammankallande. 
16. Beslut om medlemskap i andra organisationer 
17. Val av ombud till andra organisationer 
18. Övriga frågor 
19. Meddelande om plats och tid där årsmötesprotokollet finns tillgängligt.  
20. Mötet avslutas 



 

 
 
Förord 
 

2020 var året då inte mycket blev som planerat, Covid-19 ställde till det för allt och alla. Likaså för vår 
förenings verksamhet som under året fått planeras om och vid några tillfällen tyvärr även ställa in 

planerade aktiviteter på grund av de rådande omständigheterna. 

Under året har vi trots allt kunnat genomföra de flesta aktiviteter som planerats, detta tack vare att 
vi kunnat ses mycket utomhus. Vi har haft både aktiviteter som genomförts av föreningen såväl som 
av enskilda medlemmar. Tack till alla som deltagit i aktiviteterna och delat med sig av tankar och 

kunskaper, ett extra stort tack till de som sett till att aktiviteterna har blivit av! 

Styrelsen för Lekebergs fotoförening vill tacka alla medlemmar för det gångna året. 

Tillsammans utvecklar vi varandra och fotokonsten. 

 

 

Styrelsen för Lekebergs fotoförening - 14 januari 2021 

 

 

Jonatan Edlund Sofia Fahlin Nicklas Johansson  

 

 

Gunnel Karlsson Ann-Sofie Simu  

 

 

Bosse Johansson Per Nilsson   
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Verksamheten 
Styrelsen avger härmed berättelsen över Lekebergs fotoförenings andra verksamhetsår 2020 

Styrelse och andra valda personer 
Under året har Lekebergs fotoförening haft följande personer på valda poster 

Styrelse Jonatan Edlund – ordförande 
Sofia Fahlin – kassör 

Nicklas Johansson – sekreterare 
Gunnel Karlsson – vice ordförande 
Ann-Sofie Simu – ledamot 

Bosse Johansson – förste suppleant 

Per Nilsson – andre suppleant 

Revisorer Lena Ehrling 

Helene Karlsson 

Revisorssuppleanter Anneli Nylén 

Mats Nylén 

Valberedning Anders Johansson 

Mirre Leü 

Gunnar Öquist 

Styrelsemöten 
Under året har hållits 8 ordinarie styrelsemöten, samtliga protokollförda.  

Medlemmar 
Antalet medlemmar i föreningen har under året varit 37, jämfört med tidigare år är detta en ökning 

av antalet medlemmar. 

Föreningens lokal 
Föreningens lokal som delas med Studiefrämjandet har på grund av Covid-19 inte använts i någon 

större utsträckning under året och inte heller har renovering fortsatt.  

Ett stort tack till Studiefrämjandet för att vi får låna lokalen. 
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Facebookgruppen 
Facebookgruppen har varit föreningens huvudsakliga kanal där vi kommunicerat information och 
aktiviteter som planeras. Här hålls även omröstningar i månadens tolkning och alla medlemmar har 

möjlighet att dela egna bilder eller intressanta artiklar och arrangemang. 

Medlemmar är alltid välkomna med bidrag och idéer om hur Facebookgruppen kan utvecklas vidare. 

Facebookgruppen finns tillgänglig via facebook.com/groups/lekebergsfotoforening 

Hemsidan 
Under året har vi börjat bygga föreningens hemsida, en grund finns som nu behöver fyllas. 

Medlemmar är alltid välkomna med bidrag och idéer om hur hemsidan kan utvecklas vidare. 

Hemsidan finns tillgänglig via lekebergsfotoforening.se 
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Möten och aktiviteter  

Medlemsmöten 
Under året har hållits 10 fysiska medlemsmöten av totalt 12 planerade. 
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6 januari 
Lokalen 

Bildvisning av Kent Steén och Per Nilsson. Jonatan Edlund pratade om 
bildkomposition - vad är det? Utsåg vinnare av kvällens tolkning Vänskap 

5 februari 
Lokalen 

Bildvisning av Annelie Sandén och Gunnar Öquist. Filmvisning och diskussion. 
Utsåg vinnare av månadens tolkning Kontrast 

5 mars 
Tingshuset 

Årsmöte. Bildvisning av Jonas Forsberg. Omröstning om logotyp för föreningen 

6 april 
Utomhus 

Fotoutflykt med bil med stopp vid Kvistbro kyrka, Tångeråsa kyrka och 
Trystorps ekäng, tre av våra Sparbanksfoto-objekt. 

6 maj 
Utomhus 

Foto- och tipspromenad vid Vattenparken. Två fotostopp och kluriga fotofrågor, 
därefter gemensam grillning. Utsåg vinnare av månadens tolkning Negativ yta 

4 juni 
Utomhus 

Fotoutflykt på cykel till Högan och Riseberga, två av våra Sparbanksfoto-objekt. 
 

6 juli 
Utomhus 

Utflykt till naturreservatet Tjälvesta äng utanför Snavlunda. Temafotografering 
efter teman som gavs på plats. 

5 augusti 
Utomhus 

Dubbelexponeringar, som kan användas i porträtt-, natur- och konstfotografi.  
Vi övade tillsammans på ansikten, blommor och siluetter och mer. 

3 september 
Edlunds studio 

Porträttfoto med modell. Kvällens fokus var halvporträtt och ljussättning. 
Kvällens modell var Anna N. 

5 oktober 
Lokalen 

Nicklas Johansson berättade om makrofoto och därefter fanns möjlighet att 
testa. Utsåg vinnare av månadens tolkning Form 

4 november Tidspressad fotografering  Inställt 

3 december Julfest  Inställt 



 

Medlemmars aktiviteter 
Det är alltid uppskattat när det ordnas aktiviteter utöver de som redan är bestämda. Alla medlemmar 
är välkomna att bjuda in till en aktivitet som man önskar göra och under året har följande aktiviteter 

planerats av enskilda medlemmar. 

Månadens tolkning 
Månadens tolkning hålls som en månatlig tävling där vinnaren bestämmer nästa tolkning.  

Följande tolkningar har gjorts under året 
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När Vad Ansvarig 

8 jan Astrofotokväll vid Binninge Kent Steén 

24 feb Photoshop-kväll Simu’s 

18 jan Dagstur till Fotografiska, Stockholm Nicklas Johansson 

22 maj Astrofotokväll, inställt pga moln Kent Steén 

15 jul  Kometen Neowise Kent Steén 

7 aug Solnedgång över Älgsjön Gunnel Karlsson 

12 aug Perseiderna meteorregn, fotokväll Kent Steén 

22 nov Fotovandring i Fasaskogen Gunnel Karlsson 

Månad Tolkning Vinnare Deltagare 

Januari Vänskap Kent Steén 6 

Februari Kontrast Nicklas Johansson 4 

Mars Ingen tolkning   

April Trång Nicklas Johansson 5 

Maj Negativ yta Lena Björler 7 

Juni Symmetri Jenny Kjellgard 3 

Juli Reflektion Jenny Kjellgard 4 

Augusti Mänskligt Ingen vinnare kunde utses 0 

September Ingen tolkning   

Oktober Form Jenny Kjellgard 5 



 

 

Utbildning 
Det hölls en studiecirkel i Photoshop med Jocke Cederlöv under våren, fem deltagare som vid tre 
tillfällen fick möjlighet att utveckla sina kunskaper i att använda Photoshop.  

Deltagarna ordnade dessutom en egen Photoshop-kväll för att ytterligare fördjupa kunskaperna. 

Varje tillfälle vi ses är på sätt och vis en utbildning och möjlighet att utveckla sitt fotograferande.  

Utställningar 
Medlemmarna Gunnel Karlsson, Ann-Sofie Simu och Kent Steén ställde ut på Hasselfors natur och 

filmfestival 8 februari.  

Det planerades för att föreningen skulle delta på Konstrundan i Lekeberg som skulle varit 18-19 april, 

men denna blev tyvärr inställd.  

Övrig verksamhet 
Alla medlemmar bjöds in att lämna förslag till logotyp som röstades om på årsmötet 2020.   

Sida 6 av 8 Initialer  

November Frihet Gunnel Karlsson 5 

December Reflex Nicklas Johansson 2 



 

Balans- och resultaträkning 
Förenklat årsbokslut för räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31 
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Balansräkning 2020 2019 
   

Tillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Byggnader och mark 0 0 

Inventarier 0 0 

Varulager 0 0 

Kundfordringar 0 0 

Övriga fordringar 0 0 

Finansiella placeringar 0 0 

Kassa och bank 9315 7457 

Summa tillgångar 9315 7457 

   

Eget kapital   

Balanserade över-/underskott 7457 0 

Årets över-/underskott 1858 7457 

Summa eget kapital 9315 7457 

   

Obeskattasde reserver 0 0 

   

Skulder   

Låneskulder 0 0 

Leverantörsskulder 0 0 

Skatteskulder 0 0 

Övriga skulder 0 0 

Summa skulder 0 0 

   

Summa eget kapital och skulder 9315 7457 
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Resultaträkning 2020 2019 

   

Intäkter   

Medlemsavgifter 3500 2900 

Gåvor och bidrag 0 5000 

Övriga verksamhetsintäkter 0 0 

Försäljningsintäkter 0 0 

Övriga intäkter 0 0 

Summa intäkter 3500 7900 

   

Kostnader   

Verksamhetskostnader −1180 −18 

Försäljningskostnader 0 0 

Övriga externa kostnader 0 0 

Personalkostnader 0 0 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningskostnader 0 0 

Övriga kostnader 0 0 

Summa kostnader −1180 −18 

   

Verksamhetens över-/underskott 2320 7882 

   

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader −463 −425 

   

Över-/underskott efter finansiella poster 1858 7457 

   

Bokslutsdispositioner 0 0 

Skatt 0 0 

   

Årets över-/underskott 1858 7457 



 

Styrelsens förslag: Verksamhetsplan för 
verksamhetsåret 2021 
 

Verksamhetsplan för Lekebergs fotoförening från 1 mars 2021 till årsmötet 2022 

Lekebergs fotoförening är en förening för dem som vill ”höja intresset för fotografins utveckling, 

samt genom fotografisk bild dokumentera kulturen i kommunen. Detta försöker föreningen 

förverkliga genom föredrag, utbildning, diskussioner och utställningar.” (föreningens stadgar 1§) 

Lekebergs fotoförening skall  

● arrangera tolv medlemsmöten, där utveckling och utbildning av föreningens medlemmar 
skall stå i fokus,  

● utveckla och bedriva minst två sektioner av ämnesspecifika fotoområden, 
● bedriva verksamhetsledning i form av regebundna styrelsemöten, 
● vara en social mötespunkt och en trygg plats för alla människor,  

● söka samarbeten med kulturevenemang i Lekebergs kommuns omgivning och andra 
fotoföreningar, samt 

● utveckla en levande föreningslokal till möten, utställningar och utbildningar.  

Föreningens medlemmars utveckling står i fokus för verksamheten. Därför skall ekonomiska och 

andra resurser stå i centrum för föreningens kostnader och investeringar.  

Aktiviteter som särskilt skall prioriteras i budget: 

● Inköp av utrustning och möbler till föreningens lokal 

● Arrangemang av en medlemsfest 

● Två föreläsare och inspiratörer inom fotografi 

Verksamhetsplanen utgår från att samhället inte står under särskilda restriktioner och skall utifrån de 

förutsättningar gälla som styrdokument för Lekebergs fotoförening under ovanstående tidsperiod.  

 

 



 
 

Styrelsens förslag: 
Budget för verksamhetsåret 2021 
 

Intäkter antal styck summa  

Medlemsavgifter  40 100  4 000  

Lekebergs sparbank  10  1 000  10 000  

Summa  14 000  

 

Utgifter  

Inköp utrustning 1  4 000  4 000  

Medlemsfest 2 1 000  2 000  

Årsmöte  1  1 500  1 500  

Föreläsare  2 1 000  2 000  

Bankkostnader  1 500 500  

Mat, fika  1  500  500  

Kontorsmaterial, porto 1 500  500  

Anslutning, RSF  1  700 700  

Summa  11 700  

 

 

 

 



 
 

Styrelsens förslag till årsmötet 2021 
 
 
 

 

Förslag 1: Stadgeändring §7 
 

Orsak till förslaget:  

Att möjliggöra för styrelsen att ta trängande beslut istället för att kalla till extra årsmöte.  

Exempel: I år skulle det ha varit att föredra att skjuta på årsmötet tills vi har möjlighet att samlas rent 

fysiskt, men enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast före utgången av mars månad.  

Om styrelsen tar ett beslut med stöd av denna regel är det ändå i vanlig ordning upp till årsmötet att 

besluta om ansvarsfrihet för tagna beslut. 

 

Nuvarande formulering 
§7 Stadgetolkning Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte 

är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.  

 

Förslag till ny formulering 
§7 Stadgetolkning  
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 

stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen. 
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Styrelsens förslag till årsmötet 2021 
 
 
 

 

Förslag 2: Stadgeändring §12 
 

Orsak till förslaget: 

När stadgarna skrevs togs de från ett förslag till “normalstadgar”. När föreningen nu verkat efter 
dessa under en tid så har vi insett att skrivningen om när medlemsavgiften ska vara betald inte 

rimmar med alla delar;  

● Vanligtvis i föreningar betalas medlemsavgift under det år som medlemskapet gäller för. 
● Bokföring underlättas om årets medlemsavgift betalas under det innevarande året 

● Lättare att underhålla medlemsförteckningen. 

 

Nuvarande formulering 
§12 Utträde  
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 

omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas ej. Medlem som inte har betalat 
medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen för 
nästkommande år. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från 

medlemsförteckningen.  

 

Förslag till ny formulering 
§12 Utträde  
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 

omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas ej. Medlem som inte har betalat 
medlemsavgift senast till årsmötet får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet 

upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.  
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Styrelsens förslag till årsmötet 2021 
 
 
 

 

Förslag 3: Stadgeändring §17 
 

Orsak till förslaget: 

När stadgarna skrevs togs de från ett förslag till “normalstadgar”. När föreningen nu verkat efter 
dessa under en tid så har vi insett att skrivningen är skriven efter äldre betalningsrutiner. Dagens 

snabbare betaltekniker ger möjlighet att direkt se inbetald medlemsavgift.  

Förslaget ger även fler möjligheten att vara med och påverka föreningen. 

 

Nuvarande formulering 
§17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt  

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 14 dagar före årsmötet har rösträtt på årsmötet. 
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har 

yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. 

 

Förslag till ny formulering 

§17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt  
För att ha rösträtt på årsmötet ska medlem ha erlagt medlemsavgift så den är synlig på föreningens 
konto när årsmötets röstlängd ska fastställas. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom 

ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. 
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Styrelsens förslag till årsmötet 2021 
 
 
 

 

Förslag 4: Anslutning till Riksförbundet Svensk Fotografi 
 

Orsak till förlaget: 

Som medlemmar i RSF hamnar vi i ett nätverk med andra fotointresserade från hela landet och kan 
delta i Riksfotoutställningen. Medlemmar får även ta del av nyhetsbrevet (10ggr/år), medlemsservice 

och erbjudanden via samarbetspartners. 

Årsavgiften för närvarande 700 kronor för föreningar. 

Om RSF: 
RSF – Riksförbundet Svensk Fotografi är en ideell sammanslutning av fotoklubbar och enskilda 

medlemmar. Vår målsättning är att verka för fotografins utveckling, ge stöd till anslutna fotoklubbar 
och enskilt anslutna RSF-medlemmar, samt tillvarata deras intressen i fotografiska frågor inom och 

utom landets gränser. 

RSF är Sveriges största organisation för aktiva fotoentusiaster och har 6000 medlemmar i 150 

fotoklubbar runt om i landet. RSF genomför olika fotoaktiviteter som ett komplement till de lokala 

klubbarnas och fotoklubbsdistriktens arrangemang.  

 

I enlighet med §2 i stadgarna, föreslår styrelsen att årsmötet beslutar om anslutning till 
Riksförbundet Svensk Fotografi 
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