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Styrelsemöte 
                                                               2015-08-17, Linköping 

 

Närvarande: Cecilia Olsson, Annie Fredriksson, Ove Karlsson, Anton Olofsson och Adine 

Lundahl. 

 

Frånvarande: Kristoffer Öfjäll. 

 

50. Mötet öppnas 

Anton förklarar mötet öppet klockan 19.16. 

 

51. Val av mötesordförande 

Anton väljs till mötets ordförande. 

 

52. Val av mötessekreterare 

Adine väljs till mötets sekreterare. 

 

53. Val av mötesjusterare 

Cecilia väljs till mötets justerare. 

 

54. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

55. Föregående protokoll 

Scanner, studiobakgrund har kommit och roll-up är beställd. 

 

  

  
 
               

         Mötesordförande         Mötessekreterare                        Justerare   
           Anton Olofsson             Adine Lundahl                   Cecilia Olsson 
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          56. Styrelsens aktiviteter 

Styrelsen har hämtat beställningar, hyrt ut nycklar till medlemmar, designat och beställt 

rollup. 

 

 

57. Genomförda aktiviteter 

Sommaravslutning med grill och kubb. 

 

58. Kommande aktiviteter 

KALAS-mottagningen, 

Öppet hus och städning inför Öppet hus. Se punkt 60 och 61. Vi bör även ha fotopromenader 

inplanerade för att få nya medlemmar att dyka upp och för att vi ska visa att det händer saker 

med föreningen. Sedan bör vi även planera in studiointro. Beslut tas om att vi tar 

intresseanmälningar för studiointroduktionen under Öppet hus och planerar datum därefter. 

Beslut tas om att styrelsen bokar in fotopromenad lördagen den 12 september klockan 1114. 

Förslagsvis samling vid resecentrum. Beslut tas även om att vi tar en fotopromenad till 

skogsdungen och björkarna tisdagen 15 september cirka klockan 18. Draget fotopromenad: 

beslut tas om att Ove ordnar det praktiska gällande denna fotopromenad. 

 

59. Styrelsebilder 

Nya styrelsebilder till hemsidan. Beslut tas om att dessa bilder tas söndagen den 23 augusti 

klockan 12 och att alla i styrelsen formulerar ihop en text som beskriver vem man är, vad man 

gillar att fotografera osv. tills dess. 
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60. Kalasmottagningen 

KALAS 2/9. Vad ska tas med? Förslag att ta med; duk till bordet, dator, dataskärm, två blixtar 

(paraply och softbox), grendosa, linslusenmärken och alla papper (intresseanmälningar, 

infolappar om datum för kommande fotopromenader och visitkort). Tävling? Förslag att 

slänga ut någon form av tävling redan nu till helgen, och låta tävlingen pågå fram till Öppet 

hus. Tema: NolleP. Forum: Instagram. Tagga #linslusenlkpg Vinst? Ett halvårs medlemskap 

till den enligt styrelsen bästa bilden. Beslut tas om att Annie och Adine fixar med layout och 

med att gå ut med detta. Tävlingen pågår mellan 23 augusti och 6 september. 

 

61. Öppet hus (och städ inför) 

Öppet hus onsdagen 9/9 klockan 19.00. Styrelsen beslutar att städning sker i största möjliga 

mån söndagen den 23 augusti mellan 12-16. Då passar vi även på att hänga upp den nya vita 

studiobakgrunden. Beslut tas om att Ove a.k.a. fikaansvarig ordnar med detta. Vidare beslut 

som tas, på gott initiativ av Anton, är att rigga upp studion för visning. Städning av 

mörkerrummet? Beslut tas om att Anton pratar med Oscar om att strukturera upp 

mörkerrummet för att det ska bli tydligare för framtida medlemmar att kunna arbeta med 

kemikalierna och utrusningen. 

 

62. Hemsida 

Domännamn? Förslag www.linslusenlkpg.se. Beslut tas om att styrelsen önskar ha den 

föreslagna domänen och att Annie ordnar med det till nästa möte. 

 

63. Adressändring 

Bör posten komma till kassören eller bör det ändras till ordförande? Belsut tas om att 

föreningens post fortsättningsvis kommer till kassören och att Annie (i egenskap av den 

omnämnda kassören) adressändras. 
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64. Inköp 

Rollup redan beställd och levereras förhoppningsvis i god tid innan KALAS. Nya tröjor till 

styrelsen är även beställda och bör även komma snart. Planerat inköp i form av ny domän. 

 

65. Övriga frågor 

Keypasskrångel. För att komma åt lösenord till Instagram, Twitter och Spreadshirt. Beslut tas 

om att Ove byter lösenord på Gmail. 

 

66. Nästa möte 

Styrelsen beslutar om att nästa möte är 21 september klockan 19.00. 

 

67. Mötet avslutas 

Anton förklarar mötet avslutat klockan 20.53. 
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