PROTOKOLL FÖRT
ÖSTSVENSKA FOTODISTRIKTETS STÄMMA I BORENSBERG
SÖNDAGEN DEN 21 OKTOBER 2001

§1.

Stämmans öppnande
Distriktsordförande Mats Jungmyren förklarade stämman öppnad.

§2.

Val av ordförande för stämman
Till dagens stämmoordförande valdes Anders Andersson från Borensbergs Fotoklubb.

§3.

Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Gunnar Berglund, Motala Fotoklubb.

§4.

Godkännande av föredragningslistan
Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§5.

Fråga om stämmans behöriga utlysande
Stämman förklarades behörigt utlyst.

§6.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, samt att fungera som rösträknare.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Ingemar Karlsson och Mats Jungmyren.

§7.

Upprop av delegater och fastställande av röstlängd.
Varje klubb har en röst för varje 50-tal medlemmar. Följande delegater anmäldes:
Aneby Fotoklubb: Johan Wiberg
Borensbergs Fotoklubb: Ove Haglund
Ingatorps Fotoklubb: Sören Andersson
Linköpings fotoklubb: Lars Segerström
Motala Fotoklubb: Ingemar Karlsson, Gunnar Berglund
Nässjö Fotoklubb: Lennart Gustavsson
Oskarshamns Fotoklubb: Ingen närvarande
Söderköpings Fotoförening: Robert Högfeldt
Södra Vi fotoklubb: Ingen närvarande
Vetlanda Fotoklubb: Bertil Eriksson
Värnamo Fotoklubb: Olle Karlsson
Åtvidabergs Fotoklubb: Magnus Fornestig

§8.

Redovisning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse.
Mats Jungmyren läste upp verksamhetsberättelsen. Den godkändes, med tillägg av att Värnamo
Fotoklubb tog inteckning i vandringspriset i Östsvenskan, grupp A och att Nässjö Fotoklubb tog
inteckning i vandringspriset, grupp B.

§9.

Redovisning av distriktsstyrelsens ekonomiska rapport.
Kassören, Sören Andersson, redogjorde för den ekonomiska rapporten som godkändes. Även budget
för innevarande verksamhetsår lades fram för stämman och godkändes.

§10.

Redovisning av revisionsberättelsen.
Sture Karlsson läste upp revisionsberättelsen och revisorerna Sture Karlsson och Lennart Ahlsén
föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

§11.

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

§12.

Bestämmande av årsavgift och dess sista inbetalningsdag.
Kassören föreslog oförändrad avgift, 10 kr / medlem och att även sista inbetalningsdag skall vara
oförändrad, 1 maj. Stämman beslutade enligt kassörens förslag.

§13.

Behandling av bordlagda, av styrelsen hänskjutna ärenden samt inkomna motioner.
Inga bordlagda ärenden eller inkomna motioner fanns att behandla.

§14.

Bestämmande av arrangör/-er för kommande distriktsfotostämma/-or.
Till att arrangera distriktsfotostämman 2002, valdes Ingatorps Fotoklubb.

§15.

Val av ordförande för Östsvenska Fotodistriktet för en tid av ett år.
Avgående ordföranden Mats Jungmyren hade frånsagt sig omval. Till ny ordförande för Östsvenska
Fotodistriktet valdes Conny Andersson, Åtvidabergs Fotoklubb.

§16.

Val av två distriktsledamöter för en tid av två år.
Avgående ledamöter var Kerstin Ericsson och Conny Andersson. Kerstin Ericsson, som suttit som
sekreterare hade frånsagt sig omval och Conny Andersson har valts till ny ordförande. Till nya
ledamöter valdes Ingemar Karlsson och Gunnar Berglund från Motala Fotoklubb.

§17.

Val av två distriktsstyrelsesuppleanter för en tid av ett år. Dessa skall väljas från nästa års
arrangörsklubb.
Från Ingatorps Fotoklubb valdes Torsten Tollö och Jorry Streipel till suppleanter i distriktsstyrelsen.

§18.

Val av två revisorer samt suppleanter för dessa för en tid av ett år.
Till revisor omvaldes Sture Karlsson, Nässjö Fotoklubb. Lennart Ahlsén hade frånsagt sig omval och
till ny revisor valdes Gunnar Bäckström, Nässjö fotoklubb.
Till revisorssuppleanter omvaldes Rune Karlsson och Lars-Olov Smedenfors från Värnamo
Fotoklubb.

§19.

Val av valberedning för en tid av ett år och sammankallande för denna.
Till valberedning valdes Anders Andersson och Ove Haglund från Borensbergs Fotoklubb. Anders
Andersson utsågs till sammankallande.

§20.

Övriga val.
Med anledning av att det i dagens program, efter årsstämman, lagts in en programpunkt med
rubriken ”Diskussion om kursverksamhet i den digitala värden” föreslog Mats Jungmyren att en
person skulle utses att samordna eventuellt kommande studier. Stämman biföll detta förslag och
Mats Jungmyren, Motala Fotoklubb, valdes till studiesamordnare.

§21.

Övrigt. Avtackningar, utmärkelser m. m.
Bertil Eriksson informerade om fototävlingen Östfoto, som arrangeras av Vetlanda Fotoklubb, våren
2002.
Avgående distriktsordföranden Mats Jungmyren avtackades med blommor. Avgående
distriktssekreteraren Kerstin Ericson var ej närvarande, men skall avtackas senare.

§22.

Distriktsfotostämmans avslutande.
Ordförandeklubban överlämnades av Mats Jungmyren till nyvalde ordföranden Conny Andersson,
som avslutade stämman.

Vid Protokollet:

Gunnar Berglund

Justeras:

Anders Andersson, ordförande
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Mats Jungmyren

