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  REFERAT FRA STYREMØTE 

GILDESKÅL FOTOKLUBB 
 5.2.2019 

 

Sted:   Inndyr skole    

Tilstede:  Arne Sklett Larsen, Jorun Winter og Petter Kjærnes 

Forfall:   Helge Førde 

Referent:  Petter Kjærnes 

   

Sak 10/2019 Deltakelse på NFSS' landsmøte 16. og 17. mars. 

Vedtak: 

Styremedlemmer som ønsker å delta, melder fra til leder innen 13.2. 

 

Sak 11/2019 Aktivitetsplan 1. halvår 2019 

Vedtak: 

- Årets fotograf 

o Konkurransen går annen hver måned, til sammen seks ganger. 

o Vi veksler mellom innsending og vurdering på klubbkvelder 

o Første konkurranse skjer på nett, innsending 15. februar. Neste konkurranse på klubbkveld i 

9. april. 

o Vi veksler mellom faste temaer og fritt tema 

- Jorun (konkurranseansvarlig)fastsetter temaene. Medlemmene oppfordres til å komme 

med forslag. Tema for aprilkonkurransen er «Stein». 

- NM foto  

o Klubben deltar i NSFF’s NM. 

o Arne informerer om reglene på klubbkveld tirsdag 5. mars, på kulturhuset..  

- Utstilling av månedens bilder 2018 

o Klubben kjøper inn veggbilder av de 11 vinnerbildene i 2018 med 50% sponsing fra Japan 

Photo. Format 30x45 cm (tilpasses bildene) 

o Petter organiserer bestillingen.  

o Aktuelle utstillingssteder kan være Arnøy brygge, Heimsjyen, Gibos, biblioteket, mm. 

- Grunnkurs Photoshop, del 2  

o 26. mars, Petter har ansvar. 

o Temaene sendes ut på forhånd. 

- Spørreundersøkelse 

o Vi bruker Google skjemaer.  

o Petter lager forslag ned aktivitetsplanen som utgangspunkt, som styremedlemmene 

kommenterer.  

o Medlemmene bes prioritere hva de selv ønsker å delta på. 

o Vi går gjennom resultatet på klubbkveld 9. april.  

- Kurs fuglefotografering  

o Vi foreslår lørdag 25. mai, med lørdag 1. juni som alternativ. 

- Fototurer:  

- Vi drøfter alternativer for fototur på klubbkveld i april.  

- Medlemmene oppfordres til å komme med forslag. 

- Jorun undersøker muligheter for Tranøy fyr til høsten. 
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- Klubbkvelder 

- Tirsdag 5. mars 

▪ NM i foto 

▪ Arne spør Trygve om å fortelle om sitt liv som fotograf. 

▪ Petter sjekker om det er mulig å ha klubbkvelden på kulturhuset. 

- Tirsdag 9. april 

▪ Årets fotograf, del 2 (avstemming) 

▪ Gjennomgang av resultater fra spørreundersøkelsen 

▪ Planer for fototurer 

- Torsdag 9. mai 

▪ Tema ikke fastsatt 

 


