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Protokoll för Helsingborgs Fotoklubb Årsmöte 2019-03-12 
 
Stämmans öppnande 
Ordförande Noni Engström förklarade årsmötet öppnat. 
 
1. Godkännande av kallelsen. 
Kallelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 
2. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
3. Val av ordförande att leda stämman. 
Arne Linderholm valdes till mötesordförande. 
 
4. Val av sekreterare för stämman. 
Camilla Fastberg valdes som sekreterare för stämman. 
 
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 
Jörgen Hagman och Tom Landgren valdes att justera protokoll tillika till rösträknare. 
Mötet noterade 31 röstberättigade samt en icke röstberättigad. 
 
6. Fastställning av röstlängd. 
31st röstberättigade noterades. 
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning av balans- och resultaträkning 
Tf sekreterare Camilla Fastberg läste Verksamhetsberättelsen som godkändes och sedan lades till 
handlingarna. 
Kassör Bengt Eriksson redovisade balans och resultaträkning som godkändes och sedan lades till 
handlingarna. 
 
8. Revisorns berättelse 
Revisionsberättelsen presenterades av kassör Bengt Eriksson, godkändes och lades till handlingarna. 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för året. 
 
10. Fastställande av medlemsavgifter. 
Medlemsavgiften fastställdes att vara oförändrad. Uppdraget från stämman till nya styrelsen är att 
undersöka kommunala bidrag till föreningen. 
 
11. Budget för kommande verksamhetsår och arvode till styrelsen 
Budgeten och aktuellt styrelsearvode presenterades, godkändes och lades sedan till handlingarna. 
 
12. Val av ordförande för 1 år. 
Jörgen Hagman valdes till ordförande för 1 år, start 2019-03-12 
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13. Val av två ordinarie styrelseledamöter, för två år. 
Louise Laurell, ordinarie ledamot, nyval, på två år, start 2019-03-12 
Mats Björklund, ordinarie ledamot, nyval, på två år, start 2019-03-12 
13b. Val av två ledamöter, för ett år. 
Bengt Eriksson, ledamot, mandatperiod fortgår, kvarstår 1 år, 2019-03-12 
Leif Heering, ledamot, mandatperiod fortgår, kvarstår 1 år, 2019-03-12 
 
14. Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år. 
Gunilla Steen, suppleant, nyval 1 år, start 2019-03-12 
Kalle Johnsson, suppleant, nyval 1 år, start 2019-03-12 
 
15. Val av revisor för 2 år och revisorssuppleant för 1 år. 
Pia Gerdin, revisor, omval, 2 år, 2019-03-12 
Arne Linderholm, revisorssuppleant, omval, 1 år, 2019-03-12 
 
16. Val av valberedning – En sammankallande för 2 år och en person för 1 år 
Vakant, sammankallande, nyval, 2år, 2019-03-12 – styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag. 
Anders Sjöberg, omval, 1 år, start 2019-03-12 
 
17. Val av tävlingsledare. 
Sophie McAulay, nyval 1 år, start 2019-03-12 
 
18. Motioner. 
Inga inkomna motioner 
 
19. Övrigt. 
Inga övriga punkter noterades. 
 
20. Avslutning 
Jörgen Hagman förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
_______________________  _________________________ 
Mötesordförande  Mötessekreterare 
Arne Linderholm  Camilla Fastberg 
 
 
 
_______________________  ________________________ 
Justerare   Justerare 
Jörgen Hagman  Tom Landgren 


