
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

2022 blev året då föreningens verksamhet kunde återgå till ett mer normalt läge efter

pandemin. Äntligen kunde vi träffas, titta på bilder och utbyta tankar och ideer under

normala former. Året har bjudit på möten, utflykter, utställningar mm där vi har kunnat

träffas och inspireras av varandra. PÅ det sättet har vi både har kul och blir bättre på att ta

bilder. Nu ser vi fram emot att kunna fortsätta den resan under 2023.

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 - 26 februari 2023

Digitala signaturer

Bosse Johansson, Ann-Sofie Simu , Gunnel Karlsson, Nicklas Johansson, Kent Steén

Agne Björklund, Susanne Hellström
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Verksamheten
Styrelsen avger härmed berättelsen över Lekebergs foto förenings fjärde verksamhetsår 2022

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

Styrelse Bosse Johansson – ordförande

Nicklas Johansson – kassör

Gunnel Karlsson – sekreterare

Ann-Sofie Simu – vice ordförande

Kent Steén– ledamot

Agne Björklund – förste suppleant

Susanne Hellström – andre suppleant

Revisorer Lena Ehrling

Helena Karlsson

Revisorssuppleanter Anneli Nylén

Mats Nylén

Valberedning Jonatan Edlund (sammankallande)

Anders Johansson

Gunnar Öquist

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

positiv förändring från 25 st 2021.

Föreningen är medlem i Riksföreningen Svensk Fotografi, RSF.

Föreningens lokal
Föreningens lokal som delas med Studiefrämjandet har använts till flera av våra

medlemsmöten samt fotoutställning. Tyvärr har inte renovering fortsatt.

Ett stort tack till Studiefrämjandet för att vi får låna lokalen.
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Informationskanaler

Facebookgruppen

Facebookgruppen har varit föreningens huvudsakliga kanal där vi kommunicerat information

och aktiviteter som planeras. Alla medlemmar har möjlighet att dela egna bilder eller

intressanta artiklar och arrangemang.

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

Facebookgruppen finns tillgänglig via facebook.com/groups/lekebergsfotoforening

Hemsidan

Under året har vi fortsatt fylla på information från våra olika träffar och där ska alltid den

senaste informationen kunna hittas (ibland som en länk till annan plats).

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

Hemsidan finns tillgänglig via lekebergsfotoforening.se

Mejlutskick

Information om arrangemang, mejl från Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF), viss

information från Lekebergs kommun har skickats via mejl till medlemmarna.

Medlemsportalen i RSF har börjat användas så smått, den är under uppbyggnad.

Möten och aktiviteter
Trots Covid-19 har vi lyckats hålla våra planerade aktiviteter, vi har även i år försökt att ses

mycket utomhus.

Medlemsmöten

Målet för året var att hålla 12 medlemsmöten

När Vad Deltagare

10 jan Per Arneborn visade och berättade om sin nya bok, Sevärt i Kilsbergen 9 st

13 feb Utflykt till Kvarngården i Mullhyttan och Skagershultsmossen 3 st

7 mar Årsmöte 12 st

4 apr Feedbackmöte 6 st

2 maj Utflykt till Limstensgruvorna 10 st
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12 jun Utflykt till Pershyttan 15 st

4 jul Open Art 6 st

1 aug Wadköping FK Focus och Stadsparken 6 st

5 sep Minimaraton i Fjugesta 9 st

3 okt Blixt och ljus 8 st

7 nov Bildspel Stig Hallmén 10 st

5 dec Inspiration av Marcus Cederberg 13 st

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.

När Vad Ansvarig

18 jul Stadsparken Jenny och Nicklas

29 okt Zombie Run Nicklas

27 dec Magic Forest Gunnel

Utställningar

Vi deltog i Konstrundan i Lekeberg 23-24 april i Musikhuset, Fjugesta. 11 st medlemmar med

tillsammans 76 bilder. Besöksantalet var stort och vi sålde bilder, tog porträttfoton, visade

utrustning för fågelskådning samt sålde fika.

Sommaren på hembygdsgården Högan. 11 st medlemmar var  utställare och hade var sin

vägg att hänga bilder på. Utställningen hängde hela sommaren och var öppen i samband

med aktiviteter på hembygdsgården
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Tävlingar

Under året har medlemmar ur föreningen representerats i följande tävlingar

● Närke Bergslagsfoto

Deltagare: Bo Johansson, Jenny Kjellgard, Thomas Kullberg, Ann-Sofie Simu, Nicklas

Johansson, Gunnel Karlsson

● RSF Klubbtävling

Deltagare: Gunnel Karlsson, Jenny Kjellgard, Lena Björler, Jörgen Larsson, Bo

Johansson, Nicklas Johansson

Styrelsemöten

Under året har hållits 10 st styrelsemöten, samtliga protokollförda.

16 jan, 6 feb, 6 mar (konstituerande), 27 mar, 24 apr, 23 maj, 27 jun, 15 aug, 15 sep, 17 nov

Bildbedömningar

Januari - 49 bilder på temat “Närbild natur” åt FK Zoom

Juni - Bankeryds fotoklubb- Månadens bild maj-22, digitalt.

November - FK Zooms klubbmästerskap, påsiktsbilder.

Övrig verksamhet

Poolhäng hos Hans och Ann-Sofi Simu en sommarkväll.

Bildspel på vår Youtube kanal  4 stycken har publicerats under året.

Föreningskläder, onlinebutik via NEH. Tröjor, keps och mössor finns att köpa.
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Resultat- och balansräkning
Förenklat årsbokslut för räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

Resultaträkning

Intäkter

Medlemsavgifter 3 700

Gåvor och bidrag 0

Övriga intäkter 4 540

Summa intäkter 8 240

Kostnader

Verksamhetskostnader −8 426

Övriga externa kostnader −1 510

Summa kostnader −9 936

Verksamhetens över-/underskott −1 696

Finansiella kostnader 548

Över-/underskott efter finansiella poster −2 243

Årets över-/underskott −2 243

Balansräkning

Tillgångar

Kassa och bank 7 332

Summa tillgångar 7 332

Eget kapital

Balanserade över-/underskott 9 575

Årets över-/underskott −2 243

Summa eget kapital 7 332

Summa skulder 0

Summa eget kapital och skulder 7 332
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Styrelsens förslag: Medlemsavgift 2024

Styrelsens förslag till medlemsavgift för verksamhetsåret 2024;

100 kronor för enskild medlem



Styrelsens förslag: Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan för Lekebergs fotoförening från 7 mars 2023 till årsmötet 2024

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 regelbundna 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 2023

Kassa 7332

Intäkter antal styck summa

Medlemsavgifter 40 100 4000

Mötesfika 50 35 1750

Sålda bilder 5 250 1250

Gåvor, bidrag och sponsring 4500

Summa 11500

Utgifter

Inköp utrustning Beroende på gåvor, bidrag och sponsring

Utställning biblioteket 4500

Medlemsfest 1 1000 1000

Årsmöte 1 500 500

Föreläsare 2 1000 2000

Bankkostnader 1 425 425

Swishkostnad 90 2 180

Mat, fika 5 200 1000

Kontorsmaterial, porto 1 200 200

Anslutning, RSF 1 700 700

Summa 10505


