
Protokoll fört vid Gagnefs fotoklubbs 

styrelsemöte måndag den 8 mars 2021  

kl 19.00- 19.35  via zoom 

 

  Närvarande: Urban Jansson, Lars Jonsson, Ingvar Åslund, Göran 
Lingeståhl, Lars-Olov Lissel, Peter Reichel och Rune Andréasson  

 

§ 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 användes som underlag för dagens  
 möte 

§ 4 Inkomna ärenden – inget fanns att rapportera 

 
§ 5 Kassarapport:  
 Kassaställning i dagsläget:52.755:- 
 Almanacksförsäljning: 13.100 från ICA i Gagnef väntas 

 Påminn om inbetalning av medlemsavgifterna 

  

 
§ 6 Månadsmötet i mars blir inte fysiskt 

Bildtävlingen blir även denna gång endast digital.  
Urban skickar ut information om omröstningsdatum,mm. 

  

§ 7 Fotomaraton kommer troligen att erbjudas klubbens medlemmar i 
mars.  

 Urban informerar om när och troligen kan Mora FK hjälpa oss som 
jury eller så vi fixar ett maraton själva med egen jury. 

  

§ 8 Övrigt: 
 - Aktivitetshuset – tilltänkta ordf har hoppat av så därför behöver 

fotoklubben ta vice ordf detta år och ordf nästa år. Jobb för 
valberedningen – Urban meddelar. 

 - Nya bilder till Polyfoto – Bilder kan hämtas från de senaste 
månadsbilderna. Ingvar ber Göran Look fixa utskrift. 

 - Lokal bokad för Dala digital söndag 14 november 



 - RSF har medaljer för ”lång och trogen tjänst”. Vi beställer en 
sådan att dela ut vid årsmötet till person som förtjänat det. Peter 
effektuerar. 

 - Eventuellt kan vi boka besök på Hildasholm i Leksand framåt 
sensommaren för fotoklubben. 

 - Webbsida för fotoklubbar finns tillgänglig via RSF. Ska vi koppla 
in oss där? Lars J kollar om det är något för våra behov. 

 - Jubileumsbok utgiven av RSF. Peter R medverkar i den. 
 Vi beställer 10 ex (får 11 st) Urban beställer. 
 - RSF erbjuder ett jubileumsstipendium/ verksamhetsstöd. 

Ansökan senast 31 maj. (Involvera gärna Ragnar N i denna 
ansökan) 

 
§ 9 Kommande styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte – onsdag 7 april kl 19 på zoom 

 

§ 10         Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 

 
 

Gagnef dag som ovan 

                                                            
………………………………..     …………………………. 
Rune Andréasson/sekreterare                        Peter Reichel /justerare 

  

  

 
 
 


