
Protokoll fört vid Gagnefs fotoklubbs 
styrelsemöte den 7 april 2020 kl 19-19.45 

via webb-jänsten Zoom 
 

  Närvarande: Urban Jansson, Peter Reichel, Göörn Lingestål, Ingvar 
Åslund, Rune Andréasson.  
Övriga närvarande: Lar-Olov Lissel (teknikansvarig) 

 
§ 1  Mötets öppnande 
                 Ordförande Urban Jansson öppnade mötet och hälsade deltagarna  

välkomna. 
 
§ 2  Val av justerare 
 Till justerare av dagens protokoll valdes Peter Reichel 
 
 

§ 3  Förra mötets protokoll 
 Genomgång av förra styrelsemötets protokoll gjordes och lades till  

handlingarna. 
 

§ 4 Inkomna ärenden 
Urban meddelar att plaketter till KM har levererats 

 
§ 5 Kassarapport 

Eftersom kassören inte var närvarande finns ingen saldorapport. 
Ordförande tar reda på summan och meddelar styrelsen 

 
§ 6 Månadsmötet i mars 

Månadsmötet i mars ersattes p.g.a. Corona krisen av en 
bildvisning via Zoom som hölls den 1 april. George Grigoriades 
ansvarade och tekniken fungerade så där enligt några som deltog. 

 Kan bli ännu bättre. 
 Månadens bildtävling genomfördes med endast digitala bilder och 

omröstning via hemsidan. Det kan upprepas om vi behöver och vill. 
 
§ 7 Klubbmästerskapet 2020 
 Årets KM kommer endast att bestå av digitala bilder. 
 3 tävlingsklasser med 3 bilder per klass: Svart/vitt, färg och en 

temaklass med temat: ”Corona” 
 Dessutom bildspel om max 4 minuter. 
 Inlämning senast 3 maj. 
 Ordföranden skickar ut en tydlig inbjudan till medlemmarna samt 

kollar om Gotlands fotoklubb vill ta åt sig bedömningen. 
 
 



§ 8 Månadsmötet i maj 
 Maj månadsmöte genomförs digitalt – troligen via Zoom-tjänsten –

när vi fått tillbaka bildbedömningarna för KM-et.  
Datum bestäms alltså senare. 

 
§ 9 Övriga ärenden 

• Ingvar Å inbjuder till en vandring i vacker natur vid Vålberg den 
1 maj. Inbjudan läggs ut på hemsidan. 

• Förslag till justering av klubbans stadgar skickas ut under 
kvällen till styrelsen för påseende. 

• Peter R informerar om att Nordiskt fotomästerskap (RSF) 
numera även tillåter deltagande av fotoklubbar (inte bara 
individuellt alltså) 
Förstapris till bästa klubb är hela 10.000 kr. 
Peter skickar ut information och pep till medlemmar att vara 
med och att plocka fram sina bästa bilder (4/klass). Inlämning 
senast 30 april. Tävlingsinfo hittas på RFS:s hemsida,” Nordiskt 
fotomästerskap”. 

• En av klubbens grundare, Jerry Andersson, har dött. Klubben 
ordnar genom Ragnar Nyberg ett bildspel att visas i kyrkan vid 
begravningen och blommor från klubben finns vid kistan. 
Ragnar N ombeds att skriva en minnesruna över Jerry till 
klubbens hemsida. 

 
§ 10 Nästa styrelsemöte blir onsdag 6 maj  kl 19 via Zoom. (L-O Lissel 

ser till att tekniken fungerar även då.) 
 
 

§ 11 Urban tackade de närvarande och sä-rskilt Lars-Olov Lissel som 
fixat tekninken och avslutade mötet. 

 

Gagnef,mm, dag som ovan 
        
…………………………………  ……………………………….. 
Rune Andréasson/sekreterare                      Peter Reichel/justerare 
 
 


