REFERAT FRA STYREMØTE 2/16
I GILDESKÅL FOTOKLUBB
Dato: 8.mars 2016
Sted: Varhaugen, Inndyr
Tidspunkt: Kl. 19.00 - 21.15
Tilstede: Bjørnar Thoresen, Karolina Machowizc, Helge Førde, Harald Håvik, Petter Kjærnes
Referent: Petter Kjærnes

Sak 8/2016

Økonomi

Vedtak:
Helge sender ut purring til dem som ikke har betalt innen 15. mars, og informerer om
vedtak på årsmøtet og at klubben må betale kontingent til NSFF.
Helge registrerer klubben med organisasjonsnummer, slik at klubben får muligheter til å
motta Grasrotmidler. Når dette er på plass, informerer han om muligheten på den nye
Facebooksida.

Sak 9/2016

Facebook

Vedtak:
I tråd med vedtak på årsmøtet skal klubben ha en lukket gruppe for medlemmer samt en
åpen side som promoterer klubben.
Harald setter opp disse, og varsler eksisterende gruppe om at den vil bli avviklet.

Sak 10 /2016 Aktivitetsplan 2016
Vedtak:
- Klubbkveld torsdag 31. mars
- Galleri nettsider GIFK
Harald går gjennom bruk av medlemmenes gallerisider på gifk.no.
- Tema: Strukturer
Dette er tema for konkurransen i april.
Styremedlemmene viser to-tre eksempler hver på hva slags bilder det kan
være, gjerne og litt om hvordan man tar dem.
- Klubbkvelden holdes på Inndyr skole. Helge har det praktiske ansvaret.
- Klubbkveld torsdag 28. april
- Resultat av konkurransen «struktur».
- Petter ber Barbro om å vise bilder fra sin tur til Galapagos.
- Petter innleder om «reportasjebilder». Dette er tema for neste konkurranse.
- Etter klubbkvelden legger Karolina ut mer info om reportasjebilder på klubbens
facebookside.
- Klubbkvelden legges utenom Inndyr. Bjørnar har det praktiske ansvaret.
- Fototur mai
- Petter kontakter GIFAS/Domus Pisces med sikte på fototur til oppdrettsanlegg
og visningsanlegget. Om mulig legges denne til 26. mai.
- Konkurransen i juni har tema «reportasjefoto».
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Styremøte mai
Styremøte 3/16 i mai brukes til å planlegge videre aktiviteter.
Bl.a. planlegger vi aktiviteter på Midtsommertreffet.
Konkurranse med ekstern jury
Konkurransen utsettes til høsten 2016 for at vi skal få bedre tid til planlegging.
Klubbkveld blitz / fotolys
Utsettes til høsten 2016, når det begynner å bli mindre dagslys.
Utstilling høst
Vi tar sikte på utstilling av medlemmenes bilder, gjerne på en eller flere av
julemessene.
Tidlig på høsten bruker vi en klubbkveld til tema «Innramming og utskrift på ulike
typer media.»
Kurs Photoshop elements
Styret er usikker på om dette fortsatt er aktuelt, og utsetter saken.
Uformelle treff.
Når ny lukket Facebookgruppe er opprettet, legger Petter inn oppfordring til alle
medlemmer om å ta initiativ til uformelle møter for fotografering, bildebehandling,
etc.
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