SVEFOs hemsida
www.svefo.cx
Kallelse till årsmöte i SVEFO
SVEFO håller sitt årsmöte söndagen den 20 november 2005
före redovisningen av SVEFO-utställningens resultat. Tidpunkt och lokal meddelas på SVEFO´s hemsida.

September

4/2005

Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
Ordföranden har ordet!
Hej och välkomna till höstens första SVEFO-INFO!!
Ni har via mail fått information om vår workshop på
Biskops-Arnö.
Bakgrunden till denna workshop var diskussioner i samband med vårt besök på skolan i november förra året.
Vi tittade då på en elevutställning och fick ta del av arbetet på skolan. Nu blir det en heldag med hoppas jag
många möjligheter till reflektioner om bild och fotografi - kanske också ett litet nytt synsätt på hur man ser på
bild och givetvis fotografi.
Jag hoppas ni sprider denna information inom klubbarna
så snart som möjligt!
Se även skolans hemsida www.biskops-arn.se
Gävle arrangerar i år SVEFO-utställningen, inlämningen
pågår fortfarande en tid, och jag hoppas att ni i din klubb
inte missar detta tillfälle till en intressant och spännande
utställning.
Mer information kring SVEFO dagen i Gävle följer i
nästa Info.
Bifogat också kallelse till årsmötet.
Vid vår klubbledarträff i våras kom vi fram till vissa
ändringar/kompletteringar av reglerna för SVEFOutställningen. Detta kommer att tas upp som en punkt på
dagordningen.
Glöm inte heller möjligheten till motioner.
Åke Tegbäck

Årsmötet är den högsta beslutande instansen inom SVEFO.
Det är framför allt där som klubbarna kan föra fram sina
synpunkter på SVEFO och dess verksamhet och komma med
förslag till hur SVEFO skall arbeta.
Årsmötet består av de ordinarie ledamöterna i SVEFO´s styrelse och av ett ombud för varje medlemsklubb. Klubbarna
har rätt att närvara med flera deltagare vid årsmötet men endast det utsedda ombudet har rätt att deltaga i eventuella beslut som kräver omröstning.
Både medlemsklubbar och enskilda medlemmar i SVEFO
har stadgeenligt rätt att sända motioner till årsmötet. Eventuella motioner ska vara SVEFO´s ordförande Åke Tegbäck
tillhanda senast en månad före årsmötet, torsdagen den 20
oktober.
I stadgarna § 3.6 anges vilka ärende som årsmötet ska behandla. Styrelsen kommer att på dagordningen ta upp ändringarna av regler för SVEFO-utställningen i enlighet med
tidigare information i SVEFO-INFO nummer 3/2005. Förslagen till nya regler togs fram vid vårt klubbledarmöte i våras.
Årsmötet ska förrätta val av styrelseledamöter m.fl. Valen
förbereds av den valberedning som förra årsmötet utsåg.
Den klubb som har förslag till eller synpunkter på valen bör
ta kontakt med valberedningen
Bastiaan Hakkert (sammankallande) Enskild medlem
tel 08-716 64 51
Eva Carnestedt
Danderyds FK
tel 08-755 43 84
SVEFO´s styrelse hoppas att många klubbar kommer att delta i årsmötet och att vi kan få givande diskussioner om
SVEFO´s arbete. Det är årsmötet som ska dra upp riktlinjerna för den kommande styrelsens arbete.
SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom
SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFOs ordförande: Åke Tegbäck, Linnévägen 4
169 33 Solna .Tel 08-820742. a.tegback@svefo.cx
SVEFO postgiro 81 76 40-6, årsavgift 300 kr/klubb,
100 kr/enskild. Hemsida www.svefo.cx

SVEFO-INFO utkommer med ca 5 nr/år
SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och bidrag
från alla klubbar. Redaktör Sven-Erik Johansson
Tel 08-612 82 07, sej@bredband.net

