PROTOKOLL FRA STYREMØTE I
GILDESKÅL FOTOKLUBB
02.09.2014
Sted: Fotostudioet på Våg

Tidspunkt: kl. 18.15 til 19.00

Tilstede: Petter Kjærnes, Harald Håvik, Helge Førde, Silje Nordgård (referent),
Bjørnar Thoresen, Nina Nystad
Orienteringssaker:
Status for innbetaling av kontingent (Helge): 17 medlemmer har betalt
kontingenten. Det er noen som er medlemmer i NSFF sitt register som ikke har
betalt kontingent. Disse må slettes i NSFF sin medlemsdatabase.
Spørreundersøkelse til medlemmene (Petter): Petter har gjort den klar, og ligger på
nettsiden til klubben. Det må undersøkes på medlemsmøtet at det er greit å la den
ligge på den måten den gjør nå.
Sak 11/14

Nettside til klubben

Harald har satt opp nettsider til klubben, www.gifk.no
Vedtekter, referater, link til NSFF, konkurranseinformasjon og «hva skjer» er
tidligere diskutert.
Vedtak: Harald sjekker opp om det kan være flere administratorer på siden, slik at
flere kan legge ut informasjon på siden.

Sak 12/014

Deltakelse i “Trivsel for tilflyttarar”

Fotoklubben har fått en henvendelse fra KIGOK om deltakelse i et utviklingsprosjekt
som heter «Trivsel for tilflyttarer» i regi av dem. KIGOK har fått midler til dette
prosjektet og skal med dette lage en brosjyre hvor lag og foreninger i
Inndyrsområdet leverer innhold til brosjyren, deltar på messen, finner to
«lagvenner» som kan ta et ekstra ansvar for å inkludere tilflyttere i klubbens
aktiviteter, samt tilby fri kontingent i en periode for nye medlemmer.
Vedtak:
Gildeskål Fotoklubb sier ja til å delta på dette prosjektet. Helge sier seg villig til å
være «lagvenn», i tillegg til at det må komme opp en person til. Medlemmene
etterspørres på møtet om det er flere som vil påta seg dette. I tillegg sendes det en
informasjon om dette til de andre lokalutvalgene i kommunen, slik at det tilbys også
der.

Sak 13/2014

Henvendelse fra Tverlandet fotoklubb om samarbeid

Tverlandet fotoklubb har henvendt seg til klubben. Det er ny leder for Tverlandet
fotoklubb, som ønsker å samarbeide om kurs mellom klubbene.
Vedtak:
Gildeskål fotoklubb gir tilbakemelding til Tverlandet fotoklubb om at vi gjennomfører
en undersøkelse i klubben, og at denne vil avdekke hva medlemmene i Gildeskål
fotoklubb ønsker av aktivitet. Gildeskål fotoklubb er positiv til at det gjennomføres et
samarbeid med dem.

Sak 14/2014

Fototur til Beiarn

Nina har gjort undersøkelser om hvordan klubben kan organisere fototur til Beiarn.
Det finnes guider som kan ta oss med i grottene, men det er foreløpig usikkert hvor
mange guider som kan stille. Hver guide kan ta seks personer med inn i grottene.

Det finnes flere steder vi kan overnatte i Beiarn, dette er ikke avklart enda, men
Nina har undersøkt med flere, og det finnes ulike alternativer til ulike priser.

Vedtak:
Det organiseres tur til Beiarn 2. helga i oktober, fra lørdag til søndag. Informasjon
sendes ut til medlemmene med påmeldingsfrist, når Silje og Nina har fått samlet
informasjonen som er nødvendig for å planlegge turen ferdig. Det kan inviteres
medlemmer utenfra klubben, men dersom det er et begrenset antall guider til
grottene vil medlemmer fra Gildeskål fotoklubb prioriteres først.

Sak 15/2014
Standleie ved arrangementer.
Vedtak:
Gildeskål fotoklubb betaler standleie for arrangementer som midtsommertreffet og
liknende.

Sak 16/2014
Arrangementer utover høsten
Vedtak:
Planlagte aktiviteter høsten 2014
Klubbkveld 2. september
Fototur til Beiarn

Klubbkveld med forberedelse til first lego league
First lego league gjennomføring
I tillegg: Dersom noen ønsker å delta på julemesser og liknende kan man kontakte
Petter for å avtale dette nærmere.
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