Protokoll TvF Årsmöte 2012-03-12
Plats: Studio FTK, Stockholm
§1 Mötets öppnande
Ordförande Peter Mild förklarar mötet öppnat.
§2 Val av mötesordförande
Peter Mild föreslås och väljs.
§3 Val av sekreterare för mötet
Andreas Söderberg föreslås och väljs.
§4 Val av justerare, rösträknare
Bilbo Lantto & Kenneth Sundström anmäler sig som frivilliga och väljs.
§5 Fastställande av röstlängd
9 st är närvarande på mötet.
§6 Godkännande av kallelsen
E-post skickades till samtliga medlemmar den 11e januari 2012.
Kallelsen godkänns av mötet.
§7 Godkännande av dagordning
Godkänns av mötet.
§8 Verksamhetsberättelse
Peter Mild drar verksamhetsberättelsen. Se bilaga 1.
Peter berättar även om TvF´s Frilansavtal som styrelsen tagit fram och som publiceras inom kort.
§9 Kassaberättelse
Föreningen har blivit av med sin revisor och därför skjuts kassaberättelsen upp och mailas ut till
medlemmar. Punkten lämnas öppen och styrelsen återkommer.
§10 Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet ger styrelsen full ansvarsfrihet.
§11 Val av Styrelse
Dimi Dahdouh samt Michael Taubert lämnar styrelsen och vi tackar för deras arbete med TvF
Valberedningen föreslår Niclas Östling samt Jon Jogensjö som nya styrelse medlemmar.
Mötet väljer följande.
Nyval
Niclas Östling
Jon Jogensjö
Omval
Camilla Skagerström
Peter Mild
Per Norberg
Andreas Söderberg
Kenneth Sundström
§12 Val av valberedning
Stefan Skimmerstrand & Michele Giuntoli anmäler sig som frivilliga och väljs av mötet.

§13 Verksamhetsplan
Styrelsen redovisar
Gyllene Snittet, publicera kontraktet, diverse seminarier.
§14 Fastställande av medlemsavgiften
Frågor ställs huruvida avgiften räcker till föreningens verksamhet. Förra året var föreningen tvungen
att ta pengar till Gyllene Snittet men målet är att tävlingen ska vara självförsörjande med sponsorer.
Till föreningens andra verksamhet räcker pengarna.
Mötet fastställer medlemsavgiften till 400kr/år
§15 TvF Stipendium 2012 & Redovisning av 2011
Ingen redovisning eftersom ingen sökte stiepndiet förra året.
Ingen vinnare eftersom det inte heller i år är någon som har sökt.
§16 Motioner och övriga frågor.
Inga motioner har kommit in.
Övriga frågor och förslag från närvarande på mötet.
-Michael Taubert undrar angående den ny fotolagen som eventuellt klubbas den 1a april.
Styrelsen tar reda på hur den nya lagen påverkar oss om det klubbas igenom.
Kanske även anordnar ett seminarium.
-Bilbo Lantto föreslår att vi ska försöka få medlemsrabatt på Scandinavian Photo.
-Styrelsen uppmanar medlemmar att nominera till Gyllene Snittet 2012.
-Lotteri för medlemsavgifter.
De medlemmar som betalat sin avgift innan sista betalningsdatum deltar i lotteri om presentkort på
Fotografiska i Stockholm.
Vinnare: 48 Håkan Sjöquist, 103 Fredrik Andersson, 156 Ola Christoffersson, 104 Marcus
Samuelsson, 25 Johan Sandklef.
-Bilbo Lantto föreslår att TvF startar en youtube kanal eller liknande där medlemmar kan lägga till
sånt som dom filmat
.
-TvF informerar om hemsidan. Det ska göras en ny hemsida utan medlemsregister.
-Michele Giuntoli föreslår att TvF arrangerar ett seminarium om rättigheter, publicering av bild i
tidning m.m.
-Dennis föreslår seminarium med flera saker samtidigt, mässa, kurs, föreläsning. “TvF mässa”. En
dag med flera saker efter varandra.
§17 Mötets avslutande
Peter Mild avslutar mötet.

Bilaga 1
Tv-Fotografernas förenings verksamhetsberättelse 2011.
Styrelsen har under året haft 4 st protokollförda möten varav ett där Per Norberg deltog. I
december bjöds styrelsen på julbord på East.
Under året har vi haft två mingelkvällar. En på hotel Malmen och en på Anglais.
I maj genomförde vi för andra året, Gyllene Snittet denna gång i Filmhuset på Gärdet. Fyra
priser delades ut och ett 70-tal personer deltog i galan och efterföljande party. Galan leddes
förtjänstfullt av Kristofer Lundström från SVT.
I november arrangera tvf ett seminarium omkring singelsensorkameror med föreläsare Dennis
Ersöz. Dennis förmedlade fakta och visade tester av ett antal kameror under ett par timmar.
Pinjong och Sony hade även ställt upp med kameror och monitorer för deltagarna att titta
närmare på.
Året har också präglats av praktikant-, kompetens- och arbetstidsfrågor. En disskusion har också
förts med BLF om samarbete.

