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REFERAT FRA
STYREMØTE I GILDESKÅL
FOTOKLUBB 9.12.2014

Sted: , Strømstad, Inndyr Tidspunkt: 19.05 - 20.30

Til: Bjørnar Thoresen, Silje Nordgård, Helge Førde, Harald Håvik, Petter Kjærnes

Sak 18/2014 Oppsummering av høsten

Ble høsten slik som tenkt?

Harald Håvik hadde planlagt et fotokurs, som ikke ble gjennomført. Det er interesse

for et slikt “nybegynnerkurs”.

Silje; De planer som ble lagt er gjennomført.

Helge; Gjennomført det meste som planlagt.

Petter; Fin grottetur i Beiarn

Bra opplevelse av “First Lego L..” Fotograferingen fungerte bra, med visning på

storskjerm.

Bra Fungerende nettsider!

Fototoklubben er med på integrering av nytilflytta på Inndyr, og vi har nå kontakt

med to som er interessert i å bli medlemmer.

Vedtak: Styret ser seg fornøyd med høstens aktiviteter
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Sak 19/2014 Status økonomi

Grottetur kr 2250 inn på egenandel, utgifter kr 5545 pr. 9.12.14 har vi kr

11950 på konto

Klubben har pr dato 19 betalende medlemmer

Sak 20/2014 Oppsummering av spørreundersøkelse

Vedtak:

Kortere kurs (intern opplæring) forbindelse med klubbkvelder

Kurs i Elements kjøres som eget kurs, med kursholder utenfra. Undersøk om

Tverlandet fotoklubb har noen flinke på Elements?

De fleste som har svart ønsker “fritt tema” I konkuransene

Sak 21/2014 Planer for vårhalvåret

Vedtak:

Styret legger fram planer for våren for årsmøtet

Sak 22/2014 Planlegging av årsmøte

Årsmøte var veldig seint sist. Neste årsmøte bør komme rett over nytt år (I januar),

og neste årsmøte igjen til høsten i tråd med vedtektene!

Forslag Uke 3 (tirsdag 13. Januar), Silje sjekker med Cecilia om det passer

Vedtak:

Styremøte, tirsdag 06. Januar 2014 kl 19:05

Neste årsmøte blir tirsdag 13. januar 2015 på Heimsjyen kl 19:05!
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Sak 23/2014 Klubblokaler

Vedtak:

Styre har vurdert at det pr. I dag ikke er aktuelt med egne klubblokaler på

Kulturhuset.

Sak 24/2014 Oppgjør for Grottetur

Klubben gir 1 bilde til Nystad for leie av huset I Beiarn.

De som deltok I Beiarn sender bilder til Harald Håvik, og han og Nina Nystad

plukker ut et bilde som rammes inn, og gis I gave..


