
Årsmötesprotokoll för Kista FK
Datum: 2021-03-09
Plats: Virtuellt webbmöte, på grund av Covid-19
Närvarande: 6 personer

§1. Kista Fotoklubbs ordförande Kai-Uwe Och öppnade mötet.
§2. Mötet ansåg årsmötet behörigt utlyst.
§3. Dagordningen godkändes.
§4. Kai-Uwe Och valdes till mötesordförande och Magnus Wedberg till mötessekreterare.
§5. Lars Forsgren valdes till justeringsman och tillika rösträknare.
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
§7. Resultaträkningen godkändes.
§8. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 
verksamhetsåret.
§9. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§10. Motioner: Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§11. Budgeten för år 2021 fastställdes.
§12. Fastställande av årsavgift för år 2021 fastslogs. Beslut: Oförändrade årsavgifter.
§13. Kai-Uwe Och valdes som ordförande för 1 år.
§14. Val av styrelseledamöter. Claes Edén och Stefan Malmström återvaldes. Cecilia Fugelstad 
som föregående år valdes in som extra, sjätte ledamot har avgått på egen begäran.
§15. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för vardera 1 år. Beslut:

Revisorer: Omval: Peter Mustel.
Omval: Jing-Hong Sundell.

Revisorssuppleant: Omval: Lars Forsgren.
§16. Magnus Wedberg och Peter Mustel valdes till valberedare för kommande år. 
Sammankallande: Magnus Wedberg.
§17. Övriga frågor.

 Postgirot kostar oerhört mycket. Större delen av medlemsavgifterna går till att finansiera 
bankkontot. Dessutom är Nordea bökiga att ha att göra med. Ska vi ta bort 
medlemsavgifterna helt, så slipper vi ha ett konto? En genomgång av diverse 
bankavgifter gjordes. Inga direkta ställningstaganden gjordes. Riksdagens motion 
2017/18:2637 uppmärksammar också bankernas orimliga avgifter för ideella föreningar. 
Styrelsen fortsätter bereda frågan.

 Månadens Bild 2020 redovisades och priser valdes av vinnarna, för senare utdelning. Ett 
fåtal (fyra) tävlingsomgångar har kunnat genomföras, dels på grund av Covid-19 som 
resulterat i inställda möten (tre), men även på grund av brist på deltagare under året (två 
möten utan tävlingsbilder). Därför är poängsummorna ovanligt små detta år. Rickard 
Göransson tog hem segern med 7 poäng, Kai-Uwe Och skuggade honom med 6 poäng, 
och Bernth Holmberg knep tredjeplatsen med 5 poäng. Övriga tävlande under året var 
Lars och Tonny.

§18. Mötet avslutades 19:52.
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