Hamburgsunds Bildarkiv
Protokoll årsstämma 22 mars 2018 i Folkets Hus Hamburgsund.
Närvarande: Medlemmar 14 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 Frank Sörkvist och Barbro Emanuelsson.
§2
Föreslagen dagordning godkändes.
§3
På frågan om stämman utlysts på rätt sätt svarades samstämmigt ja.
§4
Ordföranden gick igenom och läste upp föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.
Noterades speciellt två omfattande projekt under verksamhetsåret; Digitaliseringen av bildarkivets
hela fotosamling som vid årets slut är i slutfasen samt kulturprojektet; Samhället berättar 2.0, som
avslutades den 7 maj. Dessutom nystartskampanj och Bildarkivets nya hemvist i Folkets Hus:
Ordf. Jan-Åke informerade vidare om kassörens rapport. Vid årsslutet var behållningen 46 733 kr.
Föreningen har 148 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 2018. Verksamhetsplanen
godkändes enhälligt.
§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
Ett förslag från styrelsen på en höjning av medlemsavgiften förelåg, motiverat av ökande kostnader för
digitaliseringen och hyreskostnader samt anpassning till krav för erhållande av kommunalt
föreningsbidrag. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften
fr.o.m. verksamhetsåret 2018 till 100 kronor.
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§9
Till föreningens ordförande för 2018 valdes den sittande, Jan-Åke Johansson.
§10
Till styrelseledamöter och revisorer för år 2018 valdes följande personer:
Till ledamot på ett år omvaldes Dag Lundman och Christer Stern och nyval Frank Sörkvist och Kjell
Olausson. (Klas Eriksson och Sylve Johansson har avsagt sig omval).
Till ledamot på två år omvaldes Lars Ericsson och Gerhard Borgljung
Till suppleanter på ett år omvaldes Allan Olsson och nyval på ett år Barbro Graf.
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.
Följande frågor och ämnen diskuterades och lämnades åt styrelsen att bereda och besluta om:
•

Digitaliseringen av arkivet och återstående registrering av fotodata. Ingrid Lindberg
informerade om att arkivet redan nu finns digitalt på nätet och sökbart i ämnesområden genom
tjänsten Digital Kultur. Upphandling av tjänsten och överföring av data blev slutfört nu i
dagarna, den 20 mars. Registrering av fotodata som gör arkivet ”riktigt sökbart” kommer att
organiseras och påbörjas snarast. Bra exempel på registrering i Fjällbacka arkivet skall
studeras. Ingrid som är vår digitaliserings- IT konsult, kunde för årsmötet visa och
demonstrera bildarkivets rykande färska närvaro på NÄTET.

•

Öppettider i sommar. Öppet arkiv i sommar diskuterades. Att kunna visa arkivet för alla våra
sommarboende medlemmar ha länge varit ett önskemål. Bildarkivets Dag var bl.a. ett förslag.

•

Medlemsavgiften: Vid diskussionen om medlemsavgiftens höjning kom ett förslag upp, att
års- kalendern skulle kunna ingå i medlemsavgiften.

•

Verksamhetsberättelsens tidsperiod: En fråga togs upp om inte verksamhetsberättelsen borde
följa årsmötesdatum i stället som nu, följa kalenderåret/räkenskapsåret.
§12

Mötet avslutades med eftertänksamt efterprat kring kaffebordet, vi mindes vår alltid glade och vänlige
kollega i bildarkivet, Lennart Hakeröd som lämnat oss i stor saknad. Jan-Åke höll en finstämd
betraktelse över vad han betytt för oss och bildarkivet. Därefter visades Lennarts kortfilm om
Hammaren, en betraktelse över en bild. Även de andra oraklens betraktelser av en bild visades samt
bildspel från ett urval av Bildarkivets numera digitala nätarkiv.
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Hamburgsund 2018-03-22

Ordförande: Jan-Åke Johansson

Sekreterare: Gerhard Borgljung

Justerat: Frank Sörkvist

Justerat: Barbro Samuelsson
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