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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2013-05-06

Närvarolista: nostrad Mattias Jernberg, ordförande
glyph Fredrik Andersson, vice ordförande
danlii Daniel Liikamaa, sekreterare
farsan Tobias Lundquist, systemansvarig
ccw Carl Cristian Arlock, informationschef
firetech Joakim Andersson, suppleant

§1 Mötet öppnas nostrad förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare och
justeringsperson

danlii valdes till mötessekreterare. nostrad valdes till juster-
ingsperson.

§3 Fastställande av tid och
plats för justering

Sekreteraren och justeringspersonen justerar strax innan
medlemsmötet 2013-05-07.

§4 Dagordningen Ordföranden beslöt att fastställa dagordningen.

§5 Motion ang.
fotoutrustning

Styrelsen har fått in en motion från medlem david. Se bilaga 1.
Efter diskussion beslöts det att styrelsen ställer sig positiva till
förslaget, men att föreningen inte kan bekosta utrustning som
inte kommer att användas frekvent.
Det föreslogs att intresserade kan bilda en fotogrupp och träffas
några gånger, för att därefter inkomma med förslag till vad
som behöver köpas in.
Styrelsen beslöt att svara enligt bilaga 2.

§6 Övriga frågor Det fanns inga övriga frågor.

§7 Mötet avslutas nostrad förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Justeras

Mattias Jernberg
Ordförande DF
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1 Bilaga 1 - Motion

Subject: Förslag till vårmötet - utrustning för fotostudio
Date: Tue, 30 Apr 2013 08:38:52 +0200
From: David Svensson <davidprivat@gmail.com>
To: styrelsen@df.lth.se

Hej!

Foto är numera väsentligen en digital företelse, och jag skulle gissa att många av DF:s medlem-
mar är fotointresserade. Om styrelsen tycker att det är lämpligt skulle man kunna överväga att
utvidga DF:s verksamhet i den riktningen t ex genom att förvärva ett par fotobakgrunder, stu-
diostativ, studioblixtar, lampor etc och låna (eller hyra ut) detta till medlemmar för användning
i Gasquesalen, andra platser i Kårhuset, eller att ta med sig utanför huset.

Jag tror även att detta skulle kunna bidraga till fler medlemmar i DF.

Kanske något att ta upp på vårmötet?

MVH

David Svensson

0708-120867
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2 Bilaga 2 - Svar från styrelsen

Styrelsen anser detta vara en god idé för att skapa aktivitet i föreningen om det finns ett intresse
hos medlemmarna.

Föreningen har budget för inköp och denna *ska* användas. Om det finns ett mer utbrett
intresse för fotoaktiviteter bland medlemmarna ser styrelsen inga problem att stötta de ak-
tiviteterna. Däremot vill man först veta att det intresset finns.

Styrelsen anser att mötet ska bifalla motionen med tilläggskriterierna:
1. Intresserade samlas och har förslagsvis 2-4 fototräffar.
2. Ett förslag på utrustning som man vill köpa in presenteras därefter för styrelsen för diskus-
sion och beslut.
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