
Protokoll för årsmöte 2015 Föreningen Sveriges Filmfotografer
org.nr 814000-9534  

Mötet hölls på "Lasse i Parken" torsdagen 23 april 2015

Närvarande: Anders Bohman, David Grehn, Frida Wendel, Simon Olsson, Mattias Silva, 
Ragna Jorming, Iga Mikler, Bratislav Stankovic, Sofia Olsson, Mats Olofsson, Jens Fischer, 
Malin Nicander, Charlotta Tengroth, Håkan Holmberg, Eric Börjeson, Tony Forsberg, Dan 
Myhrman, Lars Pettersson, Bengt Orhall, Roland Sterner, Ulf Aneer.

Parentation över medlemmar som avlidit under verksamhetsåret:  Rune Ericson, Lennart
Pettersson. Även Stig Hallgren, som avled innan årsmötet 2014, men inte uppmärksammades
då.

1. Mötet öppnas av Håkan Holmberg

2. Närvarolista upprättas.

3. Mötet befanns behörigt utlyst.

4. Dagordningen godkändes

5. Håkan Holmberg valdes till ordförande för mötet.

6. Charlotta Tengroth valdes till sekreterare för mötet.

7. Val av justeringspersoner
Lars Pettersson
Jens Fischer (vill ha protokoll per snigelpost)

8. Verksamhetsberättelse
Håkan presenterade verksamhetsberättelsen. Tony berättade att han var i Grekland/Delphi. 
Håkan berättade att fsf kunde tänka sig att vara värdar för Imagos årsmöte framöver. Tony 
berättade att vi tidigare varit värdar för IAGA, men att det behövs sponsorer.  Samlingen där 
pågår i 2-3 år. Den som är intresserad får gärna anmäla intresse. Tony tillade att det finns 
upphovsrättsfrågor där Sverige har kommit långt jämfört med andra länder, vilket intresserar 
dem. Dessa frågor är mer och mer aktuella.
Fsf har lagt pengar på att betala för medlemmar till t ex GoKinema, men ingen till 
Finlandsseminariet.  Exempelvis har vi tidigare skickat varannat år till Oslo.

9. Revisionsberättelse
Årsmötet beviljar styrelsen och kassören ansvarsfrihet.
Rapport från kassör Roland Sterner lästes upp. Bifogas.
De tyngsta utgifterna för föreningen är Shurgard och Imago.

10. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

11. Val av ny styrelse
Niklas Karpaty har utfört valberedningsarbetet. Valberedningens förslag läses upp, och det 
finns ingen som tackat ja till att ta över ordförandeposten.

Ny styrelse:



a. Ordförande: Håkan Holmberg kan tänka sig att vara ordförande om han har mer 
uppbackning från övriga positioner i styrelsen när Håkan behöver time-out. Håkan valdes med
acklamation.

b. Vice ordförande: Ragna Jorming och Erik Persson valdes.
Förslag från valberedningen är att båda sittande vice ordföranden (Ragna och Erik) sitter kvar,
då det inte finns anledning att ändra. 

c. Sekreterare: Charlotta Tengroth valdes.

d. Vice sekreterare: Niklas Karpaty valdes.

e. Styrelseledamöter: Alla sittande styrelsemedlemmar har sagt att de vill sitta kvar, utom 
Fredrik Bäckar som inte gått att nå.  Förslag från valberedningen på nya styrelseledamöter: 
Bratislav Stankovic, Per-Arne Svensson, Sophia Olsson.
Valda: Tony Forsberg, Andres Rignell, Michael Petersen, Andreas Lennartsson, Ulf Brantås, 
Frida Wendel, Ewa Cederstam, Iga Mikler, Alex Lindén. 

f. Suppleanter: Mötet väljer Bratislav Stankovic, Per-Arne Svensson, Sophia Olsson till 
suppleanter.

g. Kassör: Årsmötet väljer Roland Sterner till kassör, men styrelsen åläggs att under året hitta 
en ny kassör. Ola Magnestam vill inte sitta kvar, och Roland vill bli utbytt. Frågan följs upp. 

h. Revisor: Bengt Orhall omväljs.

Styrelsen konstituerar sig själv, vilket innebär att ansvarsposter fördelas på det konstituerande
mötet.
Föreningens firma tecknas av ordförande Håkan Holmberg (eller tjänstgörande vice 
ordförande Ragna Jorming eller Erik Persson) samt kassör Roland Sterner var för sig. 
Övriga styrelseledamöter tecknar föreningens firma minst två i förening.

12. Nya medlemmar 
Vi har ej fått in nya ansökningar till detta årsmöte. Charlotta Tengroth vill hålla ett extra 
årsmöte i maj där nya medlemmar kan väljas in, då det inkommit en ansökan samma dag som
årsmötet, och i och med kommande stadgeändring.

13. Regler för att ta in nya medlemmar 
Med anledning av den motion som inkommit angående nytt antagningsförfarande förs en 
diskussion om vad som krävs för att vara medlem, t ex om vilka som får vara adjungerade 
medlemmar. Mats Olofsson pratar om att t ex producenter inte är helt rätt. David Grehn pratar 
om upphovsrätt, om vad regissorer står ut med. Anders Bohman pratar om konstnärlighet. 
Vad vill vi att föreningen skall åstadkomma i förlängningen?  Ulf Aneer pratar om fsf som ett 
forum. Jens Fischer tycker att vi bör bevara kunskapen. Tony Forsberg slår vakt om 
kostnärsskapet. 
Medlemmar som har lämnat oss: Stig Hallgren (detta var innan förra åsrmötet, i mars 2014, 
men det uppmärksammades inte då,) Rune Ericson och Lennart Pettersson har avlidit.  

14. Nya avgifter
Det föreslås oförändrat till nästa årsmöte.

15. Arbetsgrupper / Ansvarsgrupper
Beslutas på konstituerande möte.

16. Nya hemsidan. Redogörelse från hemsidesgruppen
Ingen från hemsidesgruppen är närvarande. Frågan bordläggs.

17. Motioner
1a. Medlemskap beslutas av en antagningsjury, och antagningen klubbas igenom på 
årsmötet: motionen bifölls



1b. Faddersystemet vid antagning byts ut mot rekommendation av två tidigare medlemmar 
Motionen bifölls

1c. Medlem i fsf kan förslå b-fotograf, passare, elektriker, colorist, DIT eller annan 
yrkesarbetande vars syssla främjar filmfotografi till adjungerat medlemskap. Motionen bifölls 
med rösterna: 11 för och 5 emot, resterande nedlagda.

18. Övriga frågor: 
a. Tyst minut för Stig Hallgren, Lennart Pettersson och  Rune Ericson.

b. Det  har varit dålig framförhållning på resor mm, kan vi göra det bättre?

19. Mötet avslutas.
Mötet avslutades.

Vid Protokollet:  ____________________________
Charlotta Tengroth

Ordförande:       ____________________________
Håkan Holmberg

Justeras:           ____________________________      ____________________________
Lars Pettersson        Jens Fischer


