TvF Årsmöte 2007-03-29
Europa Studios
Protokoll
§1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna.
§2 Val av mötesordförande
Peter Mild föreslås och väljs enhälligt.
§3 Val av sekreterare för mötet
Andreas Söderberg föreslås och väljs enhälligt.
§4 Val av justerare, rösträknare
Bilbo Lantto & Johan Swedbrink föreslås och väljs enhälligt.
§5 Fastställande av röstlängd
7 medlemmar närvarande, varav två representanter från styrelsen.
§6 Godkännande av kallelsen
Kallelse skrevs på hemsidan 21/2 2007 i god tid före mötet.
Kallelsen godkänns
§7 Godkännande av dagordning
Godkännes av samtliga närvarande.
§8 Verksamhetsberättelse
Presenteras av Peter Mild, se bilaga 1
§9 Kassaberättelse
Presenteras, se bilaga 2
§10 Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet ger styrelsen full ansvarsfrihet.
§11 Val av Styrelse
Eftersom det är Föreningens första år så finns det ingen valberedning. Den sittande
interimstyrelsen ger följande förslag på ny styrelse.
Ordförande Peter Mild
Kassör Thomas Blohm
Sekreterare Andreas Söderberg
Ledamöter Claes Säther, Klas R Larsson, Dimi Dahdou, Kenneth Sundström
Styrelsen väljs enligt förslag.
Graeme McBride väljer att sluta i styrelsen.
Det kommer åsikter om att det borde finnas tjejer i styrelsen samt att den borde vara större.
Valberedningen borde titta på detta till nästa årsmöte.
§12 Val av revisorer
Mötet ger styrelsen i uppdrag att utse en revisor åt föreningen.

§13 Val av valberedning
Styrelsen föreslår Raymond Wemmenlöv och Mikael Sandberg att vara valberedning.
Mötet godkänner förslaget.
§14 Verksamheten
-Peter Mild berättar om Sponsorsförslaget som skickats ut till företag inom branschen.
-Det kommer en förfrågan om TvF kommer att jobba för att höja arvodet alternativt sätta
någon slag lägsta norm. Mötet anser att det inte är föreningens uppgift att jobba med detta i
nuläget.
§15 Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är 400kr/år och kommer att fortsätta att vara det kommande år.
§16 Motioner och övriga frågor
inga motioner eller övriga frågor.
§17 Mötets avslutande
Peter Mild tackar dom närvarande och avslutar mötet.

Sekreterare
Andreas Söderberg

Närvarande:
Bilbo Lantto
Kenneth Sundström
Peter Mild
Andreas Söderberg
Dimi Dahdou
Johan Swedbrink
Tobias Jansson

Justerare
Bilbo Lantto
Johan Swedbrink

Bilaga 1
TvF:s verksamhetsberättelse för 2006-2007.

TV-Fotografernas Förening bildades den 23/5 2006 av en grupp TVfotografer bestående av Peter Mild, Graeme McBride, Thomas Blohm.
Klas R Larsson, Andreas Söderberg och Claes Säter, vilka bildade en
interimstyrelse.
Efter att föreningen registrerats, bankkonto öppnat, webbplats bokats
drog medlemsvärvningen igång.
Styrelsen har träffats 4 gånger under 2006 och 1 gång 2007. Vid dessa
möten har vi bl.a. ägnat oss åt antagningar av nya medlemmar.
Under november månad skickade vi ut ett pressmeddelande till några
branschtidningar. Vilket gav några notiser i t.ex Journalisten, TM och
Monitor.
Hösten ägnades åt att försöka nå ut till så många TV-fotografer som
möjligt och ”ragga” medlemmar.
Styrelsen har också sammanställt ett ”sponsorprogram” där teknikföretag
och leverantörer erbjuds att finnas med i och även stödja vår
verksamhet. Vid de första kontakterna visar det sig att många är väldigt
intresserade.
Den 19 december inbjöd TvF till sin första medlemsträff. Vi var ett
tjugotal som träffades på SVT för info, rundvandring, lite mat och
samvaro.
Till årsmötet den 29 mars kan vi konstatera att vi nu är 60 medlemmar.

Kungsängen den 28 mars 2007

Peter Mild
Ordförande i TvF

Bilaga 2
TV Fotografernas Förening TvF Organisationsnummer: 802433-2895

Resultaträkning för verksamhetsåret 2006
Intäkter :
Årsavgifter från medlemmar

49st a` 400:-

Övriga intäkter
Summa intäkter:

19.600:0:-

19.600:-

Kostnader:
Webbhotell Moment 22

623:-

Företagspaket handelsbanken

1.250:-

Inköp Medlemsmöte

1.298:-

Frimärke
Summa kostnader:

RESULTAT

110:-

3.281:16.319:-

Balansräkning per den 10/3 2007
Tillgånger:Kassa,Handelsbanken
Skulder:-

16.319:0:-

Förvaltningsberättelse avseende verksamheten 2006
TV fotografernas Förening

TvF`s ekonomi är tillfredställande med bra soliditet med tanke på
verksamhetens omfattning.Vi har 54 medlemmar men 49 st har betalat
avgiften.En person har betalat avgiften men har inte ansökt om medlemskap.
Medlemsavgiften för 2007 var inte faställt vid denna tidpunkt.
Stockholm 10:e mars 2007
Graeme McBride
Kassör.

