
Västra Sveriges Fotoklubbar 
Rapport från Klubbledarträff 12 oktober 2019 
 
Mötet, under värdskap av FK Björken fyllde snabbt möteslokalen i Kungälv med ca 20 deltagare. 
 
FK Björkens ordförande Lars Olsson hälsade alla välkomna och informerade om FK Björken och dess verksamhet 
samt dagens program. 
        
VSFs styrelse hade inför dagens Klubbledarträff  förberett information och diskussionspunkter  rörande följande: 

 förslag till stadgeändringar 

 samlad mailfunktion till alla fotoklubbar via hemsidan 

 möjlighet att visa resultatbilder från Västsvenska FotoExpon på hemsidan. 

 Påminnelse om projektet Växtkraft i samverkan med Rydals museum.  

 Laget runt presentation med fokus på kommande aktiviteter 
VSFs styrelse företrädes under dagen av Göran Kvick ( GK ) som ersättande mötesordförande och  Erik Heinö (EH ) 
som mötessekreterare. Ordinarie ordförande Monica Wennblom var förhindrad att närvara.   
 
1)  Stadgar Västra Sveriges Fotoklubbar 
Föreningens stadgar antogs vid Stämman 2004.Inga ändringar har gjorts sedan dess. Styrelsen har därför lagt fram 
ett revideringsförslag som bättre speglar dagens verksamhet. Revideringsförslaget var utskickat till samtliga 
medlemsklubbar före Klubbledarträffen. De närvarande medlemsklubbarna antog enhälligt föreslagna 
stadgeändringar och föreslagna ändringar blev ej föremål för diskussion eller frågor.. Då stadgeändring förutsätter två 
på varandra medlemsmötesbeslut krävs även en besluts-omgång vid nästkommande Stämma 2020. 
      
2)  Mailfunktion till samtliga medlemsklubbar tillgängligt via hemsidan 
Under gruppdiskussioner framkom önskemål att mailadressfunktionen ”Alla medlemsklubbar” via hemsidan ej längre 
skall ha någon ”gatekeeper” utan externa mail går direkt till respektive medlemsklubb. Varje medlemsklubb bör därför 
till VSFs styrelse meddela en publik mailadress, som kan publiceras under funktionen ”Alla medlemsklubbar”. Enl 
GDPR publicerar VSFs styrelse på hemsidan ej personliga epostadresser till klubbordförande/kassör resp 
tävlingsansvarig.   
 
3) Visning av vinnarbilder i Västsvenska FotoExpon på hemsidan 
Under Stämman 2019 väcktes frågan om möjligheten att visa uttagna bilder på VSFs hemsida. Mötet ställde sig under 
gruppdiskussionerna sig odelat positivt till detta och menade att visningspdf-en från arrangerande fotoklubb kan tjäna 
som underlag och visning av bilderna ca en månad efter själva Västsvenska FotoExpodagen. När nästkommande 
resultat läggs ut på hemsidan lägges uttagna bilder tillsammans med resultatlistan till hemsidans arkiv.  
 
Under denna punkt väcktes också frågan bland de närvarande fotoklubbarna huruvida resultatlistan ej skall skickas ut 
i samband med inbjudan till resultatredovisning vid Västsvenska FotoExpodagen. Dvs att resultatet skall vara hemligt 
fram till dess.  Önskemålet blev att frågan tas upp på nästa Stämma 2020 till beslut.  
 
4) Laget runt presentation 
Närvarande medlemsklubbar redogjorde för de viktigaste aktuella och kommande aktiviteterna  bla i form av 
fototävlingar- salonger, kurser, bilddiskussioner, jubileumsfirande, utställningar, planket, fotomaraton, månadens bild, 
bildvisningar, kamerateknik kvällar, uthyrning av bilder samt fotouppdrag. 
 
GK avslutade förmiddagen med påminnelse om projektet Växtkraft  och tackade alla medverkande.  
Gemensam lunch intogs på Kongelfs Gästgiferi.  
Efter lunchen tog de som trotsade regnet en fotopromenad runt Bohus fästning. 
 

Stort tack  
till värdklubben Björken FK för dagens planering och lokal. 
 
Mötessekreterare Erik Heinö 
Styrelseledamot och kassör  VSF 
 
Vimmelbilder från Klubbledarträffen återfinns med deltagarnas tillåtelse på VSFs hemsida 


