PFK Sverige
Årsmötesprotokoll
20200920 via Google Meet

1.

Årsmötets öppnande
Ordföranden Nora Lorek hälsar medlemmarna välkommen och öppnar mötet.

2.

Fastställande av röstlängd
Handuppräckning
Stockholm: Stina Stjernkvist, Sofia Nahringbauer, Lisa Mattisson
Östra: Stefan Jerrevång
Södra: Malin Palm
Västra: Nora Lorek
Norrland/Dalarna: Henrik Hansson

3.

Val av mötesordförande
Anders Deros väljs till mötesordförande

4.

Val av mötessekreterare
Margareta Bloom Sandebäck väljs till mötessekreterare

5.

Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Stefan Jerrevång väljs till justerare och rösträknare

6.

Fråga om mötets behöriga utlysning
Mötet befinns behörigen utlyst

7.

Fastställande av dagordning
Inga motioner och övriga frågor har inkommit och dagordningen godkänns.

8.

Parentation
Tyst minut för att hedra bortgångna medlemmar hålls.

9.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Ordförande Nora Lorek läser upp verksamhetsberättelse. Se bilaga.
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

10.

Styrelsens ekonomiska redovisning för det gångna verksamhetsåret
Pontus Lundahl delar den ekonomiska redovisningen i Håkan Ekebackes ställe på grund av
tekniska skäl. Se bilaga.

11.

Revisionsberättelse
Nora Lorek läser upp bokslut och redovisning undertecknad av Stefan Lindblom.
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

12.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

13.

Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslår samma avgift som föregående år:
600 kr/fullvärdig medlemsavgift
300 kr/student/pensionär
100 kr/medlem går direkt till distrikten liksom föregående år.
Beslutet godkänns.

14.

Fastställande av styrelsearvoden
Styrelsearvoden utgår inte.

15.

Rapport från distrikten om verksamheten samt ekonomin
Norrland/Dalarna: 3 sammankomster. Årsmöte, höstträff med Årets Bild, Julbord.
Stockholm: Ej hunnit ha årsmöte. Retusch-workshop för 20 personer, artist-talk med Elin
Berge i samarbete med SFF, julfest, Årets Bild smygvernissage på Kontrast. Dokumenterat
panelsamtal “Bilden av dig”
Östra: Verksamheten har kretsat kring galleri i Vadstena med flera utställningar, bl.a
Konstrundan i Vadstena samt Årets Bild. Videokurs i rörlig bild. Östra har även erfarit
bedrägeriförsök som upptäcktes i tid.
Västra: Föreläsningar och samarbete med Scandinavian Photo. Årsmöte har ännu inte
hållits.
Södra: Mest möten. Sommarhäng. Workshop I Photoshop samt föreläsning. Ny kassör.
Kommer behöva ha ett extrainsatt årsmöte. Södra har erfarit bedrägeriförsök där ett konto i
Tyskland försökt ta ut 30K vilket upptäcktes i tid.

16.

Rapport från Årets Bild AB
En ny grupp har valts in. Gruppen består av Martin von Krogh, ordförande, Vilhelm
Stokstad, suppleant, Eyvind Röhne (ekonomiskt bollplank).
ÅB står inför en rad förändringar. Lyfta den från klubbtävling till tyngre journalistik tävling.
Permanent flytta tävlingen till Stockholm för ett större medialt genomslag. Sänka
tävlingsavgiften till 500 kr/flat rate. Sittande middag och prisutdelning. Middag 1000 kr/
person 1500kr/ej medlem.
I år kommer gruppen satsa på högre medial bevakning och middag.
Tävlingen kommer öppnas upp för icke-PFK-medlemmar i och med krav med BUS-pengar.
Formuleras fortfarande i samråd med jurister.
Satsa större på rörligt material.
Hemsidan ska byggas om med ny att inläsningssystem. Arkiv ska byggas för att synliggöra
vinnare genom åren.
Klasser kommer se ut som under tidigare år.
Tävlingen öppnas i december. Ambitionen är att kunna bjuda de nominerade på middag.
Låser middag innan nominering diskuteras.
Nomineringen ska göras till ett stort event och handla mer om innehåll.
I manifestet tittar de på om det finns en poäng att göra ÅB till en stiftelse.

17.

Diskussion om PFK Sveriges framtid
Representanter från SFF och SJF, Paulina Holmgren (SFF) respektive Petteri Flanagan
Karttunen (SJF) ansluter till mötet för denna punkt och för diskussion samt har frågestund
med med distriktsombuden och möttes deltagare.
Ett uppgående i endera organisation diskuteras och fördelar och nackdelar vägs mot
varandra.

18.

1.

Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från
medlemmarna (motioner) a) proposition om stadgeändring
18.1. Styrelsens förslag om stadgeändring
Nora presenterar förslaget.
5 ombud röstar JA och 2 röstar NEJ till förslaget i sin helhet. Förslaget passerar med
enkel majoritet enligt stadgarna. Förslaget är 1/2 omröstningar som ska ske på två av
varandra efterföljande årsmöten för att stadgeändring ska träda i kraft.

19.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret
Nora läser upp verksamhetsplan. Se bilaga.
Verksamhetsplanen godkänns.

20.

Val av styrelse
1 ordförande på ett år, 1 vice ordförande på ett år, 1 sekreterare på ett år, 1 kassör på ett
år, styrelseledamöter på ett år
Valberedningen Axel Öberg och Christoffer Hjalmarsson presenterar förslag för styrelsen:
Nora Lorek, ordförande
Sofias Åström, vice ordförande
Margareta Bloom Sandebäck, sekreterare
Pontus Lundahl, kassör
Maxim Thore, ledamot
Valberedningens förslag godkänns.

21.

Val av 1 revisor jämte 1 suppleant på ett år
Valberedningen Axel Öberg och Christoffer Hjalmarsson presenterar förslag för revisor och
suppleant:
Håkan Ekebacke, revisor
Anders Deros, revisorssuppleant
Valberedningens förslag godkänns.
Den nya styrelsen tackar tidigare förtroendevalda och avgående Rickard Nilsson och
Håkan Ekebacke för deras arbete.

22.

Val av valberedning; 2-3 ledamöter i valberedning på ett år, varav en ska utses till
sammankallande
Christoffer Hjalmarsson väljs till sammankallande
Axel Öberg, ledamot
Anders Hansson, ledamot

23.

Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 7
Inga frågor anmäldes.

24.

Mötets avslutande
Mötesordförande Anders Deros och ordförande Nora Lorek tackar för deltagandet och
avslutar årsmötet.

_____________________________
Margareta Bloom Sandebäck, Mötessekreterare

_____________________________
Stefan Jerrevång, Justerare

