
Protokoll årsmöte 2022
Sparbanksbörsen Fjugesta, 2022-03-07 kl. 19:00

Närvarande: Jonatan Edlund, Gunnar Öquist, Jenny Kjellgard, Bo Johansson, Nicklas Johansson, Ann-Sofie
Simu, Hans Simu, Annelie Sandén, Gunnel Karlsson, Jörgen Larsson, Susanne Pedersen, Tomas Nilsson

1. Mötet öppnas.
Ordförande öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden fastställdes.

3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes utan tillägg.

4. Val av mötesordförande.
Bo Johansson valdes till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare.
Nicklas Johansson valdes till mötessekreterare.

6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Jenny Kjellgard och Hans Simu valdes till protokolljusterare och rösträknare.

7. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Årsmötet ansågs korrekt utlyst.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).
Styrelsens förvaltningsberättelse gicks igenom och lades till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
Revisorernas berättelse gicks igenom och lades till handlingarna.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
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11. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag är 100 kronor i medlemsavgift för 2023.
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften enligt förslaget.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget enligt styrelsens
förslag med en förändring på raden;
utveckla och bedriva minst två sektioner av ämnesspecifika fotoområden

En idé kom upp att fråga föreningens medlemmar om det finns saker som kan ställas
till föreningens förfogande istället för att köpa in utrustning. Styrelsen tar upp detta.

13. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag
från medlemmarna (motioner)

Förslag 1: Stadgeändring §7 - godkändes av årsmötet, §7 ändras.

Tidigare 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.

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.

Förslag 2: Stadgeändring §12 - godkändes av årsmötet, §12 ändras.

Tidigare 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.

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
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får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant
fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Förslag 3: Stadgeändring §17 - godkändes av årsmötet, §17 ändras.

Tidigare 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.

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.

14. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen utöver ordförande.
Årsmötet fastställde antalet ledamöter till 4.

15. Val av:
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år.

Bo “Bosse” Johansson valdes till ordförande.

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
Kent Steén och Nicklas Johansson valdes till ledamöter för en tid av två år.

c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
Agne Björklund (förste) och Susanne Hellström (andre) valdes till suppleanter.

d. 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år.
Lena Ehrling och Helene Karlsson valdes till revisorer.
Anneli Nylén och Mats Nylén valdes till revisorssuppleanter.

e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande.
Jonatan Edlund (sammankallande), Gunnar Öquist och Anders Johansson
valdes till valberedning.
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16. Beslut om medlemskap i andra organisationer.
Inga nya anslutningar till andra organisationer.
Föreningen är medlem i Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF.

17. Val av ombud till andra organisationer.
Årsmötet beslutade att styrelsen, vid behov, utser en person som ombud till
Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF.

18. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

19. Meddelande om plats och tid där årsmötesprotokollet finns tillgängligt.
Senast 15 mars finns årsmötesprotokollet tillgängligt på föreningens hemsida.

20. Mötet avslutas.
Bo avslutade mötet.

Digitala signaturer

Mötesordförande Justerare Justerare Mötessekreterare

Bo Johansson Jenny Kjellgard Hans Simu Nicklas Johansson

Sida 4 av 4

 H
S,

 J
K,

 B
J,

 N
J 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Årsmötesprotokoll 2022

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Årsmötesprotokoll 2022.pdf
Storlek: 134589 byte
Hashvärde SHA256: 
45597b4ff14bdb41f98ed470f8a125174db2437a746a2b967cfbb0f3287349dd

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:
HANS SIMU
Signerat med BankID 2022-03-14 21:36 Ref: 0c44d7fa-3cb8-45e0-8c8e-642225559dfb

JENNY KJELLGARD
Signerat med BankID 2022-03-14 10:23 Ref: bbf9c1ba-539e-49b7-8f8d-34c1dcbaa6f7

BO JOHANSSON
Signerat med BankID 2022-03-13 20:15 Ref: e5363a69-8226-4d2c-9071-1116b8a384d7

Nicklas Johansson
Signerat med BankID 2022-03-12 08:51 Ref: 6a55d5b8-296d-4250-9576-ce95dd7ed0a3
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Protokoll årsmöte 2022
Sparbanksbörsen Fjugesta, 2022-03-07 kl. 19:00


Närvarande: Jonatan Edlund, Gunnar Öquist, Jenny Kjellgard, Bo Johansson, Nicklas Johansson, Ann-Sofie
Simu, Hans Simu, Annelie Sandén, Gunnel Karlsson, Jörgen Larsson, Susanne Pedersen, Tomas Nilsson


1. Mötet öppnas.
Ordförande öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.


2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden fastställdes.


3. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes utan tillägg.


4. Val av mötesordförande.
Bo Johansson valdes till mötesordförande.


5. Val av mötessekreterare.
Nicklas Johansson valdes till mötessekreterare.


6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Jenny Kjellgard och Hans Simu valdes till protokolljusterare och rösträknare.


7. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Årsmötet ansågs korrekt utlyst.


8. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.


a. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.


b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).
Styrelsens förvaltningsberättelse gicks igenom och lades till handlingarna.


9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
Revisorernas berättelse gicks igenom och lades till handlingarna.


10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
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11. Fastställande av medlemsavgift.
Styrelsens förslag är 100 kronor i medlemsavgift för 2023.
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften enligt förslaget.


12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget enligt styrelsens
förslag med en förändring på raden;
utveckla och bedriva minst två sektioner av ämnesspecifika fotoområden


En idé kom upp att fråga föreningens medlemmar om det finns saker som kan ställas
till föreningens förfogande istället för att köpa in utrustning. Styrelsen tar upp detta.


13. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag
från medlemmarna (motioner)


Förslag 1: Stadgeändring §7 - godkändes av årsmötet, §7 ändras.


Tidigare 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.


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.


Förslag 2: Stadgeändring §12 - godkändes av årsmötet, §12 ändras.


Tidigare 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.


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
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får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant
fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


Förslag 3: Stadgeändring §17 - godkändes av årsmötet, §17 ändras.


Tidigare 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.


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.


14. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen utöver ordförande.
Årsmötet fastställde antalet ledamöter till 4.


15. Val av:
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år.


Bo “Bosse” Johansson valdes till ordförande.


b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
Kent Steén och Nicklas Johansson valdes till ledamöter för en tid av två år.


c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
Agne Björklund (förste) och Susanne Hellström (andre) valdes till suppleanter.


d. 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år.
Lena Ehrling och Helene Karlsson valdes till revisorer.
Anneli Nylén och Mats Nylén valdes till revisorssuppleanter.


e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande.
Jonatan Edlund (sammankallande), Gunnar Öquist och Anders Johansson
valdes till valberedning.
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16. Beslut om medlemskap i andra organisationer.
Inga nya anslutningar till andra organisationer.
Föreningen är medlem i Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF.


17. Val av ombud till andra organisationer.
Årsmötet beslutade att styrelsen, vid behov, utser en person som ombud till
Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF.


18. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.


19. Meddelande om plats och tid där årsmötesprotokollet finns tillgängligt.
Senast 15 mars finns årsmötesprotokollet tillgängligt på föreningens hemsida.


20. Mötet avslutas.
Bo avslutade mötet.


Digitala signaturer


Mötesordförande Justerare Justerare Mötessekreterare


Bo Johansson Jenny Kjellgard Hans Simu Nicklas Johansson
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