Referat
fra den Ntende Generalforsamling i Studentenes Fotoklubb
11nd desember 2017 anno domini
Klokken 7.30 post meridiem
Jan P Syses Sal, Chateau Neuf, Slemdalsveien, Majorstua, Oslo, tredje planet fra solen.

Tilstede:
Runhild Heggem, Maria L. Z. Hjellnes, Erlend Stenlund, Hanne Veel, Frida Aikan Borse
Helfjord, Marit Marman, Carl-Frederic Salicath, Hans Bugge, Janis Ann Hoffman, Eisa S. Tabrizi,
Pierre Jeanneau, Victor Modamio Høybjør, Torkild Hausken, Jonas Østvik, Ivan Vu, Frida
Westby, Loris Clara, Geir Tore Brenne (18 totalt)
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling godkjent
Dagsorden godkjent med 3 saker i tillegg

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Marit
Referent: Runhild
Protokoll: Pierre og Ivan
Tellekorps: CF og Hans

Sak 3: Styrets årsberetning
Runhild orienterte fra styret
Stor aktivitet det siste semesteret med mange nye medlemmer. 40 registrerte medlemmer.

Sak 4: Regnskap og budsjett
Erlend orienterte om regnskap, og budsjett for neste år.
Endringsforslag til budsjett:
● Forslag fra CF: Post 3000 endres til 5000,-, vedtatt enstemmig
Medlemskontigenter betalt fra andre land, og via vipps skal settes som egen post, pga. renten
utgjør en forskjell.
Budsjettet blir vedtatt, enstemmig.
Sak 5: Valg
Gjenvalgt ved akklamasjon:
● Leder: Runhild Heggem
● Nestleder/økonomiansvarlig: Erlend Stenlund
● Øvrige styremedlem: Frida Helfjord, Marit Marman og Maria Hjellnes
Nytt styremedlem:
● Pierre Jeanneau
Går ut av styret:
●

Brian Cliff Olguin

Sak 6: Eventuelt
- 6.1 Forslag til vedtektsendringer
Medlemskontingent
Orientering fra Erlend med styrets forslag til endring.
Det er enklere å senke medlemskapskontingenten, men vanskelig å sette de opp igjen. Ved å
senke kontingenten på medlemskap, senker man også inntektene til klubben drastisk.
Votering for å senke medlemskapsprisene: 14 mot, 2 for, 1 avholdende.

Fjerne Doku-medlemskap
Forslag fra styret om å fjerne Doku-medlemskapet fordi den ikke tilbyr noe spesielt for våre
medlemmer, annet enn det man allerede har “innbakt” i medlemskapet fra før via
DOKU-oppdrag på vegne av klubben.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

15 stk til stede.

Æresmedlemskap
Endringsforslag fra Carl-Frederic
§3.6 tilføyes med ordlyden
"Generalforsamlingen tildeler Studentenes Fotoklubbs æresmedlemsskap til nåværende og
tidligere medlemmer for å gjennom tre -3- år ha utvist særskilt dugnadsånd og engasjement for
klubbens aktiviteter. I særskilte tilfeller kan generalforsamlingen velge å tilsidesette
ansiennitetskravet. Æresmedlemmet tildeles æresbeviset «Den Gyldne Kattunge», ordensbånd, og
gis fritt medlemmskap i klubben på livstid. Styret eller medlemmer innstiller kandidater til
æresbevisningen, og presenterer disse for generalforsamlingen. Sittende medlemmer av styret kan
ikke innstilles."
Begrunnelse: Vi har enkelte nåværende og tidligere medlemmer som har utvist særlig innsats for klubben gjennom
lang tid. Slikt må hedres! Dette er en æresbevisning som skal henge høyt, og som de få unike menneskene skal
motta. Også de som har gjort en eksepsjonell innsats for klubben over kortere tid enn tre år kan
tildeles anerkjennelsen om generalforsamlingen finner dem verdig.
Det ble konstatert at æresmedlemskapet ikke skulle innebære noen av de obligatoriske pliktene en
har som medlem, som f.eks DOKU-oppdrag og oppmøte på allmøter.
Positiv innstilling fra generalforsamlingen.
Votering for å tilføye vedtektene: 13 for, 1 mot, 1 avholdende.

Ordensbånd
Endringsforslag fra Carl-Frederic:
§3.5 tilføyes med ordlyden
"Styret tildeler Studentenes Fotoklubbs ordensbånd til medlemmer som gjennom minst et år har
vært særskilt aktiv i klubbens arrangementer, og har utvist dugnadsånd og interesse for klubbens
aktiviteter. Ordensbåndets utforming avgjøres av styret og bæres med galla-antrekk ved særskilte
anledninger."
Begrunnelse: Andre foreninger og utvalg på DNS praktiserer ordener for å hedre medlemmer og vise frem sine
særtrekk i forbindelse med galla og andre tilstelninger. En orden er et håndfast minne fra studietiden, og den kan
bidra til å skape engasjement og stolthet for klubben.

Votering: 13 for, 2 avholdende.

13 til stede.

- 6.2 Rettigheter
Det ble drøftet om Studentenes Fotoklubb skal ha rettighetene til bildene som blir tatt under
DOKU-oppdrag.
Motforslag fra Jonas, fotografen burde ha rettighetene selv.
Motforslag fra Hanne, fotoklubben burde ikke eie bildene.
Ble ikke vedtatt.

- 6.3 Forsikring
Ble ikke tid til å drøfte dette temaet ordentlig.
Ble ikke vedtatt.

10 til stede.
- 6.4 Semesterplan for våren
Forslag fra Hanne: få i gang Floggen igjen.
Forslag fra Jonas: kurs med eksterne fotografer.
Forslag fra Runhild: workshop med Regimet.

Generalforsamlingen ble hevet 22.54

Ivan Vu: __________________________________

Pierre Jeanneau:______________________________

