REFERAT FRA STYREMØTE
GILDESKÅL FOTOKLUBB
17.6.2020
Sted:
Til stede:
Forfall:
Referent:

Frivilligsentralen, Inndyr
Jorun Winter, Gunnar Egeberg, Helge Førde og Petter Kjærnes
Li Li Winn
Petter Kjærnes

Sak 15/2020 Basecamp Salten
Basecamp Salten 2020 for ungdommer opp til 18 år arrangeres i Gildeskål 18.- 20. september, og
Kigok v/ Heidi Meland er prosjektleder. Fra henne har fotoklubben fått forespørsel om å stå for
instruksjon av tre grupper, to på lørdag og en på søndag.
Det skal være 2 instruktører pr gruppe, med inntil 10 deltagere. Instruktørene skal også dokumentere
aktiviteten i foto-gruppene. Det er ønskelig at instruktørene også bidrar til å fotografere på annen
aktivitet på basecampen, da deltagerne ikke får bruke kamera eller mobil på de andre
gruppeaktivitetene. I stedet skal instruktører, ledere og hjelpere ta bilder som alle får tilgang til.
Vedtak:
Godtgjøring for instruksjon på 2.000 kr pr. gruppe deles likt mellom klubben og instruktørene.
Instruktørene får gavekort fra fotoklubben som kan brukes til egenandel ved kurs, betaling for
utskrifter, etc.
Klubbens medlemmer inviteres til å delta som instruktører, med frist 20. august. Styret setter
sammen instruktørgruppene etter at påmeldingsfristen for Basecamp Salten har gått ut og gruppene
er klare. Instruktørene utarbeider opplegg for instruksjonen.
Link til info om Basecamp Salten
Sak 16/20 Galleri Langsanden
Styret gikk gjennom utkast til søknad inkl. budsjett
Vedtak:
Leder får fullmakt til å søke prosjektstøtte til Sparebank 1/ Samfunnsløftet og Gildeskål kommunes
bolystfond med utgangspunkt i prosjektbudsjettet.
Sak 17/20 Aktiviteter i sommer
Vedtak:
Styret planlegger ikke aktiviteter i sommer, men medlemmene oppfordres til å ta initiativ til treff
eller fototurer.
Sak 18/20 Planer for høsten
Vedtak:
• Kurs portrett m/ Frida Bringslimark lørdag 29.8. eller 5.9.
• Kurs: Kreativ bruk av Photoshop: November
• Plan for klubbkvelder
• 29.9: Fra Basecamp Salten, fotografere solnedgang/motlys
• 27. oktober: Avstemming årets fotograf, Timelaps
• November: Besøk til Tverlandet fotoklubb. Tema: fotolys
Sak 19/20 Fotofikling, vaktliste
Vedtak:
De som vil bruke klubblokalet på tirsdager, oppfordres til å dele det på FB eller sende epost til
medlemmene.

