
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i 
Westerviks Fotoklubb 

 

Tid:   Måndagen den 28 Mars 2017 18.30.  Plats: Hos kassören Jan K. 

Deltagare: Anders Söderström, Jan Furemo,  Jan Källmark, Roger Carlsson, Per Regnell. 

 

 

1. Jan F hälsade alla välkomna 

2. Dagordning föredrogs och godkändes. 

3. Verksamhetsprogrammet gicks igenom. 

4. Hemsidan. Roger meddelade att han gjort div uppdateringar och ändringar.  Det har 

varit hackerattacker så han har fått ändra för att förhindra dessa. I övrigt hålls den 

uppdaterad med info om vad som kommer att hända samt div tips och tricks. 

5. Medlemslistan diskuterades; sista betalningsdagen är satt till sista Mars. Påminnelse till 

de som inte betalat skickas ut omgående av kassören och de som inte betalat till nästa 

medlemsträff (4 April) stryks från medlemslistan men är naturligtvis välkomna tillbaka 

när de så önskar. 

6. Diskuterades försäkring för klubbens materiel (projektor, blixtutrustning m.m.) samt för  

klubbens medlemmar vid gemensamma aktiviteter. Jan F kollar med Länsförsäkringar 

om det finns möjlighet att ordna med en sådan försäkring. 

7. Inköpsförslag: 

 Diskuterades Jan-Inges förslag på inköp av ett speciellt makro-objektiv. Det behövs olika 

adaptrar och andra tillbehör utöver objektivet för att få det att fungera tillsammans 

med olika kameramärken. Roger bad Jan-Inge att ta reda på mer om priser på detta. 

Medlemsnyttan kanske inte är så stor just nu men intresset kan säkert öka. Det är ju 

viktigt att de flesta medlemmarna har möjlighet och intresse att använda klubbens 

utrustning.  

 Diskuterades ev inköp av skrivare. När vi ska göra utskrifter (i klubbens regi) är det 

bättre att lämna detta uppdrag till proffs. För att sekreteraren ska kunna skriva ut så 

beslutades att papper och bläckpatroner skulle inhandlas till sekreterarens befintliga 

skrivare. 

 Föreslogs och beslutades att klubben bjuder på fika (kaffe-te-bröd) vid klubbens 

sammankomster. Ev ett rullande schema för inköpen.   

 Pelle ombads att införskaffa kaffeburk, kaffe, te och kaffefilter samt något ätbart till 

nästa träff. 

 



 

8. Utflykter: 

 Sommarutflykten till S:t Annas skärgård blir 10/6. Uppgifter om tid och vägbeskrivning 

kommer att presenteras senare. Det möter inga hinder att ta med respektive eller 

annan vän. Roger håller i arrangemanget och kollar ang matfrågan (catering). 

 Roger föreslog en utflykt till Kyrkö mosse (”bilkyrkogård”). Han kollar kostnaden för att 

hyra en minibuss. 

 Pelle föreslog även en dagstur till Visby. Det ska helst inte ske under värsta 

turistsäsongen. Båten går från Västervik till Visby dagligen från 1/7 till 13/8.

  Avgång från Västervik 9.30, framme 12.00, åter från Visby 21.00 framme 23.30.

 Prislistan oklar innan bokning. 

 Anders meddelade attdet kommer att bli en fotoutflykt (med tävlingsmoment) till 

Lysingsbadet/Korpaholmarna under April. Datum meddelas på nästa medlemsträff. 

9. Utbildningar: 

 Anders föreslog att vi borde ha möjlighet att på egen dator kunna redigera själva i 

samband med utbildningar i Photoshop Lightroom. Roger kollar om fotoklubben kan 

teckna en gemensam licens på Lightroom, att användas på egna datorer. 

 Stefan och Niclas erbjöd sig tidigare att gemensamt hålla en utbildning i grundläggande  

kunskaper om kamerans funktioner. Stefan har skickat utbildningsförslag till Niclas. 

10. Kassören Jan K meddelade att det finns 82306:- i kassan. 

11. Utställningen på ”Hemköpsgallerian” , Niclas får meddela när den kan bli av. 

12. Beslutades att klubben står för kostnaden för foton som tas fram till utställningar som 

ordnas genom fotoklubben. 

13. Anders önskar utarbetade rutiner för framtida bedömningar / juryarbete åt andra 

fotoklubbar. Antalet bedömningstillfällen bör begränsas till 1 gång / termin.

 Anders och Roger samarbetar och kommer med ett förslag på träffen 2/5. 

14. Ordförande tackade Jan K för gästfriheten och mötet avslutades med kaffe och 

smörgås. 

  

 Vid tangentbordet   Ordförande 

 


