
  26 februari 2020 

  1 

1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande 
Ordförande: Thore Bertilsson,  

Sekreterare: Emmett Carlsson,  

Justeringsmän: Elisabeth och kickan 

3. Genomgång och 
undertecknande  av 
föregående mötesprotokoll  
 

 

Höganäs Fotoklubb  
Protokoll styrelsemöte 26/02/2020 
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4. Ekonomi  
2020/02/24 

17148kr 44 öre 

13 st har betalt medlemsavgiften 

Bente har råkat betala två gånger 

Hemsidan är betald 

Swish är ett smidigt sätt att betala på 

5. Genomgång av 
aktivitetslistan  
*Utflykter fortsätter med egna intiativ  

*Kulturbidrag får vi 

*Julutställning på Höganäs museum är vi välkomna tillbaka på 

*Roliga talespråk som utmaningsteman/ kanske en bonus om 

man kan få publiken att lista ut talespråket till bilden. 

*Duellen 16 April, vi funderar på hur vi ska arrangera duellen 

för att det ska funka bättre. 

*Utställning Hörsalen i biblioteket bokat och klart, vad kan vi 

göra för att locka folk? Instagram? Facebook? 

*Nytolkning av befintlig bild, teknikkväll kör vi till hösten, 

datum kommer 

*Landskapsbilder var poppis och det vill vi gärna upprepa 

*Fotomaraton 18 April med örkeljunga fotoklubb (Lördag) 

Vi måste hålla ihop och samåka för att fler ska våga sig ut 

*Skapa ett Instagram konto 

*Mölle  2021 jobbar vi på 

*HD tar ej tävlingsbilder längre, vi kör på lokaltidningen 

istället 

*Bildhäftet är på gång med Thorsten NIlsson 60kr 
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6. Inbjudan från stiftelsen 
Gripen 
*Inbjudan finns men intresse ej stort 

7. Helsingborgs Arena 
*Thore ska på möte för att kolla läget 

*Jury skall utses 27/02/2020 

8. Mötesprogrammet 2020 
*12 Mars fortsättervi med landskapstemat Max 2 bilder 

*Viktigt att lämna in bilderna i tid för att underlätta för 

Thorsten 

9. Medlemslistan 
*Nya enklare medlemsnummer ska skapas för att underlätta 

för Thorsten 

Detta sköter Thorsten Bynke 

10. Övriga frågor 
*Marianna & Ulf på Gallari 12 A, fråga om vi kan få ställa ut och 

eventuell kostnad 

Detta ska Emmett fråga 

*Molnutrymme för våra bilder som backup, Google Drive? 

Börja sakta med att använda ett moln som backup 

*Nytt lösenord för hemsidan: 9999bilder 

11. Nästa styrelsemöte 
23/03/2020 

Kl 18:00 

Bygatan 41, Domsten 
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12. Mötet avslutas 
 

 

Thore Bertilsson Ordf.  Emmett Carlsson Sekr. 

Justeras: 

 

Elisabeth Lindvall  Annika Holst 


