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Styrelsemöte 

                                                               2015-04-29, Linköping 

Närvarande: Adine Lundahl, Annie Fredriksson, Anton Olofsson och Ove Karlsson. 

Frånvarande: Cecilia Olsson och Kristoffer Öfjäll. 

 

20. Mötet öppnas 

Anton förklarar mötet öppet 18.33. 

21. Val av mötesordförande 

Anton väljs till mötets ordförande. 

22. Val av mötessekreterare 

Adine väljs till mötets sekreterare. 

23. Val av mötesjusterare 

Ove väljs till mötets justerare. 

24. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänds med några tillkomna punker. 

 

 

 

    

  
 
             

        Mötesordförande         Mötessekreterare                   Justerare   

          Anton Olofsson           Adine Lundahl                   Ove Karlsson 
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25. Föregående protokoll 

Protokollet godkänns. 

26. Styrelsens aktiviteter 

Styrelsen har haft studiointro, haft fotoutmaning på stan och kollat flyers på campus. Vi har 

även börjat dela ut nycklar till gemene man i styrelsen. Hyrt ut studion till ett antal 

medlemmar och sektioner. 

27. Genomförda aktiviteter 

Månadsmöte 8/4 med tema: vår/påsk. Antal närvarande: 3.  

Studiointroduktion 14/4. Antal närvarande: 8. Vi testade olika ljussättningar men kan behöva 

ett slags schema att utgå ifrån för framtida pass. 

Foto-Öl 16/4 på HG. Antal närvarande: 8.  

Fotoutmaning på stan 26/4. Antal närvarande: 8. De hemliga temana (Linköping, 

grodperspektiv, kontrast, djuriskt, känsla och Linslusen) presenterades och tider bestämdes. 

De närvarande fick gå runt och fotografera enskilt, i par eller grupp – hur alla ville. Sedan 

avslutades dagen med fika. 

28. Kommande aktiviteter 

Bildvisning 6/5 med bilder från fotoutmaningen på stan den 26/4. Beslut tas om att Annie 

presenterar temana på hemsidan med syfte att andra medlemmar som inte närvarade vid 

fotoutmaningen har möjlighet att fota enligt dessa och även ha chans att visa sina bilder på 

bildvisningen. 

 

 

    

  
 
             

        Mötesordförande         Mötessekreterare                   Justerare   

          Anton Olofsson           Adine Lundahl                   Ove Karlsson 
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Fotopromenad den 21 maj i Tinnerö Eklandskap. Samling utanför Campushallen klockan 

18.00. 

Månadsträff den 13 maj med tema: Kärlek. Beslut tas om att Adine går ut med detta på 

hemsidan. 

Sommaravslutning den 27 maj klockan 18.00. 

I höst planerar vi att ha någon form av friande då Linslusen fyller 45 år och även förbereda för 

KALAS. 

29. Årsmötesprotokoll 

Pågående process. Beslut tas om att Ove skickar den slutgiltiga versionen till Kalle. 

30. Inköp 

Kassören önskar köpa in sju stycken pärmar och tillhörande register. Beslut tas om att Annie 

inskaffar detta. 

Scanner till föreningen samt bakgrund till studion. Beslut tas om att Annie påminner 

Kristoffer om detta.  

31. Föreningsaktivitet (RAW-filer och redigering) 

Förslag att göra ett album på Facebook med syftet att dela redigerade bilder i och även en 

dropbox i vilken RAW-bilder kan delas. Ett tillfälle för medlemmar att redigera andras bilder. 

Beslut tas om att Anton fixar med mapparna och styrelsen lägger upp bilder i RAW och JPEG 

i dropbo-mappen. Därefter publiceras alla JPEG-bilder samtidigt på Facebook den 3 maj. 

Anton ordnar med detta.  
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          Anton Olofsson           Adine Lundahl                   Ove Karlsson 



Styrelsemöte Fotoföreningen Linslusen Sida 4/4 
2015-04-29                                                Org.nr. 822003-9153 
 

32. Flickr-grupp 

Beslut tas om att Ove ska plocka bort övriga admin och Anton ska strukturera upp Flickr-

gruppen.  

33. Övriga frågor 

Lösenord till Linslusens olika inloggningar, som bland annat innefattar sociala medier. Beslut 

tas om att Ove fixar detta. 

34. Nästa möte 

Nästa möte 26 maj klockan 19.00. 

35. Mötet avslutas 

Anton förklarar mötet avslutat 20.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
 
             

        Mötesordförande         Mötessekreterare                   Justerare   

          Anton Olofsson           Adine Lundahl                   Ove Karlsson 

 


