7.

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

8.

Parentation
Tyst minut för att hedra bortgångna medlemmar hålls.
Jan Düsing, Hans T Dahlskog, Eje Berndtsson, John Christensen hedras

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. Se bilaga.
Redovisningen läggs till handlingarna

 


Fråga om mötets behöriga utlysning
Mötet be nns behörigen utlyst

.


6.

e


Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Stina Stjernkvist och Lisa Arfwidson väljs till justerare och rösträknar

 


5.

 


Val av mötessekreterare
Margareta Bloom Sandebäck väljs till mötessekreterare

e


4.

.


Val av mötesordförande
Anders Deros väljs till mötesordförand

fi

3.

n


Fastställande av röstlängd
Handuppräckning
Stockholm: Stina Stjernkvist, Jose ne Stenersen Nilsson, Lisa Arfwidson
Östra: Stefan Jerrevång
Södra: Christian Andersson
Västra: Kristina Kronér
Norrland/Dalarna: Henrik Hansso

 


2.

e


Årsmötets öppnande
Ordföranden Nora Lorek hälsar medlemmarna välkommen och öppnar mötet.
22 personer är närvarand

y


1.

l


e


fi

PFK Sverig
Årsmötesprotokol
20210602 via Whereb

11.

Revisionsberättelse
Anders Deros läser upp bokslut och redovisning undertecknad av Anders Deros.
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

12.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

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.
Styrelsen PFK Sverige ska vara avgiftsbefriad.
Beslutet godkänns

14.

Fastställande av styrelsearvoden
Styrelsearvoden utgår inte.

15.

Rapport från distrikten om verksamheten samt ekonomin
Norrland/Dalarna: Ingen annan verksamhet förutom årsmöte, inget årsmöte under 2021
pga Covid. 9 K på kontot, förhoppning om att åter starta verksamhet under 2021.
Stockholm: Galleri Kontrast har haft utställningar med begränsat antal besökare. Delat ut
Årets Rookie för “Självmordslinjen” på Nordens Fotoskolas Examensutställning.
Instagram @pfksthlm rullar på. Beslut för att kunna spela in Pod, utrustning är inköpt.
Östra: Fysiskt årsmöte i slutet av april samt onlinemöten pga Covid-19. Redigeringskurs I
maj i Jönköping, 8 deltagare. Medlemstillställning under september, 18 deltagare. Galleriet
uppfräschat med skenor, tavlor och draperier. Totalt 6 utställningar under förra
verksamhetsåret.
Västra: Digitalt årsmöte och möten om PFK:s framtid. Utställning med Svenska Kyrkan och
webbinarie på gång.
Södra: Ingen verksamhet förutom styrelseträffar. Bytt sekreterare och kassör

.


 


.


 


Diskussion om PFK Sveriges framtid
Representanter från SJF Petteri Flanagan Karttunen (SJF) och Putte Salminen (BLF)
ansluter till mötet för denna punkt och för diskussion samt har frågestund med med
distriktsombuden och mötets deltagare.
Styrelsen har fortsatt med arbetet att ta fram en konkret proposition för uppgående i SJF

 


17.

.


Rapport från Årets Bild AB
Martin von Krogh berättar om Årets Bilds verksamhet.
Fokus på att göra en ny hemsida. Tävlingen genomfördes via mediabyrån Leroy som
presskonferens. Fint mediagenomslag.
Ekonomi: sponsortrappan lades om som 30, 50 och 100K. Vinsten i bolaget låg på 300K.
Ambition är att kassan ska ligga på 1 miljon kr/år och sedan kunna dela ut 200K i
prispengar.
Ambition att tävlingen ska rulla själva med egen styrelse samt en ambulerande
utomhusutställning i fem av de större städerna.
Tittar på ny pro l för hemsida, statyett för att strömlinjeforma varumärket Årets Bild.
Fortsatt diskussion med PFK Riks om 1-2-3 pris eller bara 1:a pris

fi

16.

enligt beslut från förra årsmötet.
Diskussion med deltagare av mötet och SJF och BLF med underlag av bilaga som Petteri
Flanagan Karttunen och Nora Lorek sammanställt. Se bilaga.

18.

Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från
medlemmarna (motioner) a) proposition om stadgeändring
18.1. PFK:s styrelse föreslår årsmötet besluta
• att fastställa förslag på nya stadgar (beslut 2 av 2, beslut 1 togs 20200920)
Omröstning: 6 JA /1 NEJ (Östra)
Beslutet godkänns.
18.2 PFK:s styrelse föreslår årsmötet besluta
• att PFK Sverige från och med den 1 januari 2022 blir en förening i Journalistförbundet.
Omröstning: 7 JA
Enhälligt beslut. Beslutet godkänns.
18.3 PFK:s styrelse föreslår årsmötet att besluta
• att anta förslag på nya stadgar (beslut 1 av 2)
• att stadgarna träder i kraft den 1 januari 2022
Omröstning: 7 JA
Enhälligt beslut av samtliga 3 punkter i 18.3. Beslutet godkänns.
Andra beslutet ska tas innan 1 januari för att stadgarna ska träda i kraft

19.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret
Nora Lorek och Pontus Lundahl 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 presenterar förslag för styrelsen:
Nora Lorek, ordförande
So a Åström, vice ordförande
AnnaCarin Isaksson, sekreterare
Pontus Lundahl, kassör
Valberedningens förslag godkänns

21.

Val av 1 revisor jämte 1 suppleant på ett år
Valberedningen presenterar förslag för revisor och suppleant:
Håkan Ekebacke, revisor
Anders Deros, revisorssuppleant

.


.	

.


.


 


fi

Valberedningens förslag godkänns

22.

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

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, Mötessekreterar

_____________________________
Stina Stjernkvist, Justerar
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_____________________________
Lisa Arfwidson, Justerare

