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MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 16 FEBRUARI 2012
Tre motioner har inkommit och för att behandlas på Fotografiska Föreningen i Göteborgs årsmöte
den 16 februari 2012.

MOTION 1 – HANNA FREDIN, FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING AV REGLER I TÄVLINGARNA
Förslag till förändring av regler i medlemstävlingarna Hemsidetävling och
Påsiktstävling.
Under den tiden jag har varit med har jag med glädje deltagit i de medlemstävlingar
som är kopplade till föreningens månadsmöten. Tyvärr har jag upptäckt att en del
bilder återanvänds eller att medlemmar använder samma bilder i båda tävlingarna.
Jag föreslår därför årsmötet att en bild kan endast användas vid ett tillfälle och i en
tävlingsklass.
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen!

MOTIVERING:
De tävlingar vi tillhandahåller mellan och under medlemsmöten ser vi i styrelsen som en tävlingslek.
En tävlingslek där tanken är att varje medlem aktiveras och utvecklas med sitt fotograferande.
Givetvis anser vi också att använda sin bild om och om igen är inte att föredra eftersom det hämmar
sin fotografiska utveckling. Varför vi önskar att motionen ska avslås, beror på att vi i styrelsen inte
kan lägga in en hård regel som förbjuder alla dubbletter. Vi kan inte agera poliser och kontrollera
varje bild. Dessutom kommer följdfrågor som hur långt bak i tiden ska det gälla? Hur mycket kan en
bild dessutom förändras innan den inte kan anses vara en dubblett?
Vi föreslår att nästkommande styrelse tillägger i tävlingsreglerna en rekommendation över att
inte använda sin bild mer än en gång i syfte att utvecklas som fotograf. Och att det är upptill
varje medlem att hålla koll på att inte använda sin bild igen.
En bra metod är att inte rösta på en bild som man vet har använts tidigare.
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MOTION 2 – BERTIL ADANIA, MEDLEMSAVGIFT FÖR PENSIONÄRER OCH ARBETSSÖKANDE
För all föreningsverksamhet gäller två primära aspekter; den ämnesmässiga och den
sociala.
FFG är till för oss som tycker om foto, som utövande fotografer i skilda kategorier,
och som en social gemenskap. Föreningen vill stå öppen för alla. De senaste årens
ekonomiska utveckling har i vårt land dessvärre medfört ökade ekonomiska skillnader
mellan olika kategorier, vilka alla finns representerade i föreningen.
Jag vill uppmana, att de nu gällande tre varianterna av medlemsavgifter utvidgas av
just den anledningen: De ekonomiskt svagaste i samhället är folkpensionär,
sjukpensionär (mottagare av aktivitetsersättning / sjukersättning), liksom
arbetslösa/arbetssökande (i olika faser av åtgärdspaket och stöd). Vår nuvarande
avgift om 350:– är en banalitet för en löntagare, med inte för en
bidragstagare/folkpensionär.
Från FFG ska ingen utestängas på grund av en svag ekonomi! Därför föreslår jag
härmed att vi omedelbart beslutar om ett utvidgning av medlemsavgift enligt nedan:
Ordinarie: 350:–
Studerande, arbetssökande, pensionär i alla de ovannämnda kategorierna: 150:–
Distansmedlem (endast åtkomst till hemsidan): 100:–.
Jag anhåller om, att årsmötet 2012 avgör ärendet i sluten omröstning. Ja för, Nej
mot.
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen!

MOTIVERING
Styrelsen anser att föreningen erbjuder mycket för den låga avgift vi redan har. Att sänka avgiften får
till följd att vi inte kan erbjuda lika mycket framöver. Dessutom kan det hända att om vi sänker för
vissa får vi höja för andra. Föreningen har, sen långt tidigare den styrelse vi har nu, bestämt att gynna
unga att komma in i föreningslivet och därför satt en lägre avgift för ungdomar/studerande. Allt
handlar om vad man vill prioritera och lägga sina pengar på.
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MOTION 3 – ERIK SUNDIN, STADGEÄNDRINGAR
Under mitt uppdrag i valberedningen noterades att § 4 enligt min åsikt är onödigt
strikt. T.ex. enligt föreningens årsmötesprotokoll från 2010 och 2011 har man i båda
fallen brutit mot §4. Övertrampen är dock ringa, och främjar föreningen. Jag anser då
att det är bättre att ändra stadgarna och göra styrelsens sammansättning mer
flexibel genom att t.ex. ändra vissa skall-krav till bör-krav. På detta sättet kan
reglerna böjas istället för att brytas. Då det även framkom att det under en tid funnits
funderingar kring behovet av styrelsesuppleanter lämnar jag även förslag på denna
fråga.
I §3 föreslås att ”samt två suppleanter” stryks. Bakgrund till detta är främst att kunna
minska antalet formellt förtroendevalda. Styrelsen uppmuntras istället att använda
sig av möjligheten att adjungera ledamöter vid behov eller intresse. På så sätt kan
man även få nytta av engagerade medlemmar i form av ”ledamot på prov” under
årets gång.
Jag föreslår att § 3 ändras enligt följande:
§ 3 FÖRENINGENS ANGELÄGENHETER
Föreningens angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av ordförande,
sekreterare, kassör och två till fem ordinarie styrelseledamöter samt två suppleanter.
Vid det konstituerande styrelsemötet i nära anslutning till årsmötet fördelas övriga
poster inom styrelsen, såsom vice ordförande, materialförvaltare mfl.
Jag föreslår att § 4 får följande lydelse:
§ 4 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsens ledamöter, revisor och revisorsuppleant väljs i första hand för två år, i
andra hand för ett år.
Följande skall eftersträvas:
a) Udda år väljs ordförande och en revisor.
b) Jämna år väljs sekreterare, kassör och en revisorsuppleant.
c) Varje år väljs drygt hälften av de ordinarie styrelseledamöterna.
Styrelsen får, om den finner det nödvändigt, adjungera lämplig(a) person(er) vid
behov.
Motionerat förslag till § 4 bygger på att § 3 bifalles, i annat fall skall c) i § 4 lyda
”Varje år väljs en suppleant och drygt hälften av de ordinarie styrelseledamöterna.”

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen!
Se nästa sida för motivering!
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MOTIVERING:
Det finns alltid anledning att se över en förenings stadgar så att den följer sin samtid och
förändringar över tid på bästa sätt.
Gällande paragraf 4 säger stadgorna att försöka göra en vägning så att vissa positioner inte kommer i
synk utan väljs vid udda eller jämna år. I vissa fall kan detta inte ske då vissa ledamöter i vissa
positioner hoppar av redan vid halvtid och valberedningen har då i bästa möjliga mån försökt
uppväga styrelsen. Vi i styrelsen anser inte en förändring behövs.
Gällande paragraf 3 så har andra föreningar tagit bort suppleantrollen med ett dåligt resultat tillföljd.
Suppleantrollerna är i dagsläget, rent psykologiskt för en nyantagen medlem, en lättare roll i
styrelsen och känslan av att delta mer i bakgrunden än en ordinarie ledamot.
Styrelsen förslår att lägga motionen för framtida handlingar när en större förändring behövs i
stadgarna.
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