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Hej! 

Det är nu åter dags för det stadgeenliga årsmötet i Mölndals fotoklubb. Förutom årsmöte blir det 

bildvisning av inbjudna fotografen Pontus Fagerstedt. 
 

 

Dagordning 

1. Årsmötets öppnande. 

2. Årsmötets stadgeenliga utlysande. 

3. Dagordningens godkännande. 

4. Val av ordförande för mötet. 

5. Val av sekreterare för mötet. 

6. Val av två justeringsmän. 

7. Val av rösträknare. 

8. Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. 

11. Beslut om styrelseledamöterna inom sig utser ordförande, kassör och sekreterare. 

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

13. Val av en revisor och en suppleant. 

14. Val av valberedning. 

15. Val av ev. förtroendeposter. 

16. Beslut om medlemsavgift. 

17. Beslut om mötesdatum för det kommande året. 

18. Övriga ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. 

19. Prisutdelning "Årets fotograf". 

20. Årsmötet avslutas. 

 

Punkt 16 

Medlemsavgiften för 2013 var 295 kr. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2014. 

 

Stadgarna säger följande om medlemsavgiften: 

§8 Medlemsavgiften, som bestämmes för ett år i sänder, skall betalas senast under mars månad. Nya 

medlemmar erlägger medlemsavgiften vid inträdet. Sker inträdet efter juli månad erläggs halv avgift. 

Tillhör två eller flera av klubbens medlemmar samma hushåll erlägger blott en av dem full avgift och 

var och en av de övriga halv avgift. Medlemmar som under året fyller högst 20 år, erlägger halv avgift. 

 

Punkt 17 

Nedan följer styrelsens förslag på mötesdatum så ni i lugn och ro kan kolla kalendern innan mötet. 

12 mars 

9 april 

14 maj 

11 juni (utemöte) 

27 augusti 

17 september 

15 oktober 

12 november 

10 december 

14 januari 2015 och 18 februari 2015 (årsmöte) 

 

 

ÅRSMÖTE 

 

19/2 2014 

 

18.30 
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Bildvisning! 
Efter att årsmötesförhandlingarna är över och Nisse som vanligt har presenterat årsberättelsen med ett 

fantastiskt bildspel så kommer Pontus Fagerstedt att visa bilder. Han fotograferar främst bröllop, 

familjer och konserter, se www.fotofagerstedt.com. Missa inte detta! 

 

 

Tematävlingar 2013 
Första tävlingen går av stapeln i mars. Temat är ”Tre”. 

 

Man får ställa upp med max 2 bilder / deltävling (i jpg-format). Vi ser helst att tävlingsbilderna är 

nytagna!  

Röstningen går sedan till så att varje mötesdeltagare röstar på dom tre bäste bilderna utan inbördes 

rangordning. Man får självklart inte rösta på sina egna bilder. Bilderna placerar sig sedan efter hur 

många röster dom fått. Blir det delad första plats utskiljs dom med handuppräckning. För övriga 

platser tillåts delad placering. Poäng efter placering delas ut till dom fem främsta platserna samt att 

alla deltagare får 1 poäng. 

Vill man fortfarande tävla med diabilder men saknar skanner går det bra att lämna bilderna till 

styrelsen senast på månadsmötet innan tävlingen så ordnar vi med skanning av diabilderna under 

förutsättning att det är småbildsdior. 

 

 Mars Tre 

 Maj Maskiner  

 September I luften 

 Oktober Makro (skickas till annan klubb) 

 December Regnväder 

 

Bildernas filnamn ska börja med fotografens namn och följas av ett löpnummer eller liknande, 

exempelvis: kalle_karlsson_01.jpg. 

 

 

Vårutflykt 
Preliminärt datum för vårutflykten är 27 april. Kom gärna med förslag till resmål. 

 

 

Fotoresa 
Fotoresan är i år planerad till den 5 - 8 juni. Vi har preliminärbokat 12 platser på Falkängens 

vandrarhem i Hällekis, vid foten av Kinnekulle. Som vanligt är planen att vi åker iväg torsdag lunch 

och kommer hem på söndag kväll. Boende inklusive frukost kommer att kosta knappt 1000 kr/person 

för tre nätter. 

Anmäl er så snart som möjligt till info@molndalsfotoklubb.se. 

 

 

Höstutflykt 
I år funderar vi på att ersätta höstutflykten med en övernattningstur istället. Tanken är att det ska vara 

lite mer av workshop stuk med fotograferande på kväll och morgon och vila samt någon typ av "kurs" 

på dagtid. Vad tycker ni? 

 

 

Resultat Västsvenska FotoExpon 
Tyvärr hade inte juryn samma smak som någon av deltagarna från Mölndals fotoklubb så det blev inte 

några placerade bilder i år (heller). 
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Riksförbundet Svensk Fotografi 
All information från RIFO, inklusive tidningen Förbundsinformation, kommer från och med 2014 att 

endast skickas ut digitalt. 

Den som är intresserad kan läsa tidningen och övrig information på http://www.rsf-fotoklubbar.org/. 

Gå in under ”Aktuell information” och se under datum 2014-02-10. 

 

 

Andra aktiviteter i vår närhet 
Lördagen den 22 februari arrangerar FFG och Gatufoto Göteborg en stor photowalk öppen för alla 

oavsett ålder och kunskap. 

All information finns på Fotografiska Föreningens hemsida och även på Facebook. 

 

 

MFK- kalendern 

Datum Klockan Aktivitet 

19 februari 18.30 Årsmöte 

12 mars 18.30 Medlemsmöte med tematävling: Tre 

9 april 18.30 Medlemsmöte 

27 april  Vårutflykt. Preliminärt datum. 

14 maj 18.30 Medlemsmöte med tematävling: Maskiner 

5 maj - 8 juni  Fotoresa till Kinnekulle 

11 juni 18.30 Utemöte 

27 augusti 18.30 Medlemsmöte 

17 september 18.30 Medlemsmöte med tematävling: I luften 

September/oktober  Höstutflykt med övernattning. 

15 oktober 18.30 Månadsmöte med tematävling: Makro 

12 november 18.30 Månadsmöte 

10 december 18.30 Månadsmöte med tematävling: Regnväder 

14 januari 2015 18.30 Månadsmöte 

18 februari 2015 18.30 Årsmöte 

 

 

Med fotohälsningar 

 

 

Mikael Ekström (ordförande) 
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