
 
 

 

Styrelsens yttrande över inkommen motion från Ann Marie Lövheden 

Höög. 

 

Motionären föreslår  

 

att ABF Fotoklubb byter namn till Uddevalla Fotoklubb och ändrar logon, 

 

att fotoklubben lämnar ABF och ansluter sig till Studiefrämjandet som är partipolitiskt, 

fackligt och religiöst oberoende. 

 

 

Styrelsens yttrande 

 

Styrelsen anser att tanken bakom förslaget är god, men att de fördelar förslaget 

eventuellt för med sig inte vägs upp av de nackdelar och utmaningar förslaget innebär. 

Det är vår erfarenhet att namnet ABF Fotoklubb ofta leder till sammanblandning och 

missförstånd hos allmänheten. Många tror felaktigt att föreningen är en del av 

studieförbundet ABF när vi i själva verket är en helt fristående och oberoende ideell 

förening. 

Samtidigt går det inte att bortse från det faktum att namnet ABF Fotoklubb är väl 

etablerat och en del av vårt historiska arv. Namnet har också kommit att bli något av ett 

varumärke, bland annat i samband med försäljningen av den almanacka, som vi 

fortfarande är så starkt ekonomiskt beroende av.  

Vi befarar också att en namnändring till Uddevalla Fotoklubb skulle kunna skapa 

splittning inom föreningen. För att bygga en stark förening, som uppskattas av såväl 

befintliga som nya medlemmar, behöver vi enighet och arbetsro så att vi kan fokusera 

på det som är viktigt, nämligen en bra verksamhet för fotointresserade. 

 

Styrelsen anser inte heller att Studiefrämjandet är ett bättre alternativ än ABF när det 

gäller valet av studieförbund. Dels, givetvis, mot bakgrund av det ovans sagda. Med 

namnet ABF Fotoklubb är ju knappast Studiefrämjandet ett realistiskt alternativ. Våra 

efterforskningar visar också att vilkoren hos Studiefrämjandet inte motsvarar vår 

fotoklubbs nuvarande behov.  

 

Av §2 i ABF Fotoklubbs stadgar framgår att föreningen är en ideell, partipolitiskt och 

religiöst obunden förening för fotointresserade.  

Vi anser inte att vårt medlemskap i studieförbundet ABF strider mot fotoklubbens 

stadgar. Studieförbundet ABF är partipolitiskt obundet men dess värderingar 

sammanfaller med arbetarrörelsens. 

 

Styrelsen föreslår årsstämman besluta  

att avslå motionen. 

 


