
Årsmötesprotokoll för Kista FK
Datum: 2022-03-15
Plats: På plats i Drejölokalen, samt med option på virtuellt webbmöte, på grund av Covid-19
Närvarande: 6 personer på plats, 2 virtuellt.

§1. Kista Fotoklubbs ordförande Kai-Uwe Och öppnade mötet (efter visst teknikstrul).
§2. Mötet ansåg årsmötet behörigt utlyst.
§3. Dagordningen godkändes.
§4. Kai-Uwe Och valdes till mötesordförande och Magnus Wedberg till mötessekreterare.
§5. Tonny Olsson valdes till justeringsman och tillika rösträknare.
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse. Godkändes med justering av medlemsantalet till 11.
§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 2022 fastställdes.
§12. Fastställande av årsavgift för år 2022 fastslogs. Beslut: Oförändrade årsavgifter.
§13. Kai-Uwe Och valdes som ordförande för 1 år.
§14. Val av styrelseledamöter. Magnus Wedberg återvaldes. Peter Mustel avgår från styrelsen 
och ersätts av Lars Forsgren.
§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.

 Månadens Bild avgjordes under kvällen med en hejdundrande Kvadrupel. Resultatet 
innan kvällen var: Tonny Olsson 13 poäng, Kai-Uwe Och 8p, Lars Forsgren 4p och 
Rickard Göransson 3p. Efter kvällens tävlingar adderade Tonny 11 poäng, Kai-Uwe 7 och
Rickard 7, för en total av: Tonny 24p, Kai-Uwe 15p, Rickard 10p och Lars 4p.

 Frågan togs upp om klubbens fortlevnad. Det är svårt att få tag i en kassör, och motiverar
antalet medlemmar att vi bedriver klubben i just denna form? Det mesta av 
medlemsavgifterna går till banken. Mötet var överens om att det är oönskat att lägga ner 
klubben men att den inte nödvändigtvis måste bedrivas i föreningsform. Det är inte lagligt
att ha ”ett vanligt bankkonto” och det är bökigt att hantera en handkassa. Lars föreslog att
föreningen i sig läggs ned, att pengarna skänks till behjärtansvärt ändamål, men att 
verksamheten i stort fortsätter som tidigare. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram tydliga 
alternativ i frågan.

§18. Mötet avslutades 21:14.
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