Hamburgsunds Bildarkiv
Protokoll årsstämma 23 mars 2017 i Hamburgsundsskolans lokaler.
Närvarande: Medlemmar 19 st. Se bifogad lista på mötesdeltagare.
§1
Till ordförande för mötet valdes Jan-Åke Johansson och till sekreterare valdes Gerhard Borgljung. Till
justeringsmän och rösträknare valdes Solveig Udén och Kjell Olausson.
§2
Föreslagen dagordning godkändes.
§3
På frågan om stämman utlysts på rätt sätt svarades samstämmigt ja.
§4
Ingrid Lindberg gick igenom och läste upp föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2016. Noterades speciellt att två intressanta och viktiga projekt startat under verksamhetsåret:
Digitaliseringen av bildarkivets hela fotosamling samt kulturprojektet; Samhället berättar 2.0, ett
samarbete mellan Bildarkivet, Hamburgsundskolan, Bohusläns museum och Bohusläns
Hembygdförening.
Ordf. Jan-Åke informerade vidare om kassörens rapport. Vid årsslutet var behållningen 82 129 kr.
Föreningen har 117 betalande medlemmar. Ordföranden gav vår kassör/webbmaster, en eloge för väl
utfört arbete med kassa och hemsida.
Verksamhetsberättelse och kassörens rapport godkändes och lades till handlingarna.
§5
Ordföranden läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplanen för 2017 som i år hade utökats med en
punkt j) och undertecknats av styrelsens ordförande. Verksamhetsplanen godkändes enhälligt.
(Ytterligare en punkt k) hade föreslagigts i fjol men kunde rymmas under punkt j) och kunde därför
slopas.
§6
Revisorernas berättelse och granskning var utan anmärkning samt föreslogs full ansvarsfrihet för
styrelsen för den tid revisionen omfattar.
§7
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
§8
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2017 skall vara oförändrad, 50 kronor.
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§9
Till föreningens ordförande för 2017 valdes den sittande, Jan-Åke Johansson.
§10
Till styrelseledamöter och revisorer för år 2017 valdes följande personer:
På ett år omvaldes Gerhard Borgljung, Lars Ericsson, Klas Eriksson och Sylve Johansson. Till
ledamot på två år omvaldes Dag Lundman och nyval på två år valdes Christer Stern. Till suppleanter
på ett år omvaldes Allan Olsson och nyval på ett år av Frank Sörqvist samt till revisorer på ett år
omvaldes Ronny Bergenhäll och Benkt Larsson och till revisorsuppleant på ett år omvaldes Kerstin
Jernberg. Se bilaga omval, nyval.
§11
Övriga frågor:
•

Gunnar begärde ordet och meddelade att han med ålderns rätt nu vill avsluta även den sista
uppgiften inom föreningen som han har haft ända sedan 1994, nämligen Månadens bild.
Gunnar tackade vidare för alla de år han har fått verka i föreningen och påpekade vikten av att
lokalfrågan för bildarkivet måste lösas på sikt. Gunnar avslutade med att överlämna ett
handskrivet brev till Bildarkivet med följande lydelse:
Jag vill:
Att Bildarkivet tar hand om mina ca: 50 pärmar med foton från hela världen.
Att ni tar hand om reprostativet och att ni tar tillbaka det lilla kassaskåpet som står under det
stora skrivbordet.
PS: Ni kan börja närsomhelst. Vänta inte på min död!! Jag tror på andar och tror jag kommer
att kunna kolla er andligen så småningom.
Hamburgsund 23/3 2017-03-31
Gunnar Rasmusson
(Lämnat till Bildarkivet i Hamburgsund 23/3 2017)

Ordföranden Jan-Åke tackade Gunnar för sitt mångåriga engagemang för Bildarkivet och
överlämnade en blomsterbukett från bildarkivet som ett ringa bevis på föreningens uppskattning
av den bildskatt på över 8 000 foton som Gunnar nu lämnar över till nästa genration och att vi
hoppas få se Gunnar som en vanlig ”Öppet Hus”- besökare utan ansvar och måsten framöver.
•

Kjell Olauson begärde ordet och spann vidare på Gunnars påpekande om nödvändigheten av
att Bildarkivet på sikt måste få en bra lösning på lokalfrågan. Kjell framhöll att Bildarkivets
dokumentation av lokalsamhällets historia i bild och text och som nu även inför ny digital
teknik i arkivhanteringen, är en mycket viktig och nödvändig lokalkulturhistorisk verksamhet.
En verksamhet som borde få all den uppmärksamhet och hjälp från både kommun och
samhälle för att lösa lokalfrågan. Några tips och förslag bollades i luften som tänkbara
lösningar.
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•

Ingrid Lindberg som har fått Bildarkivets uppdrag att hjälpa till med den pågående
digitaliseringen begärde ordet. Hon berättade att uppdraget hon fått bestod i tre delar: För det
första att kartlägga marknaden och ge förslag på en lämplig databas för att förvara och söka
efter bilder.
För det andra, inköp av hård- och mjukvara för ett användarvänligt digitalt bildarkiv och för
det tredje utbildning.
Följande tidplan trodde Ingrid skulle vara relevant: Beslut om upphandling av databas under
april-maj månad. Beslut om upphandling av hård- och mjukvara under maj-juni. Utbildning
och driftstart av digitalt arkiv under höstterminen.

•

Jan-Åke begärde ordet för att avtacka ytterligare en veteran i kväll. Solveig Udén hade inför
årsmötet begärt att få träda åt sidan från sitt styrelseuppdrag. Solveig avtackades med en
blomsterbukett som ett ringa bevis på föreningens uppskattning för ett mångårigt engagemang
i Bildarkivet. Förutom styrelse uppdrag har Solveig ansvarat för Bildarkivets
referensbibliotek. Jan-Åke avslutade med att vi i föreningen hoppas att få se Solveig som en
vanlig ”Öppet Hus”- besökare utan ansvar och måsten framöver.
§ 12

Mötet avslutades med trevigt efterprat kring kaffebordet av de 19 årsmötesdeltagarna.

Hamburgsund 2017-03-23

Ordförande: Jan-Åke Johansson

Sekreterare: Gerhard Borgljung

Justerat: Solveig Udén

Justerat: Kjell Olauson
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