Referat fra årsmøte i Gildeskål fotoklubb
2020
Sted: Kulturhuset, Inndyr
Tid:

20.01.2020 kl. 19:00

Tilstede: Roar Kofoed, Christian Borlongan, Lili Winn, Helge Førde, Rolf Hessvik, Jorun Winter, May Helen
Sørsandmo, Per Arne Elle, Arne Sklett Larsen, Gunnar Egeberg og Petter Kjærnes.

1. Valg av møteleder og referent samt to personer til å underskrive protokollen:
Møteleder: Petter Kjærnes
Referent: Jorun Winter
Til å underskrive protokollen: Arne Sklett Larsen og Helge Førde
2. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2019
Styret la fram følgende årsmelding for årsmøtet:
Årsmøtet 2019 ble avholdt på Heimsjyen, Inndyr 15.01.2019
Årsmeldingen omfatter perioden 16.01.2019 – 30.01.2020
Medlemstall
Pr. 1.1.2019 var det 20 medlemmer i klubben, pr 01.01.2020 har klubben 23 medlemmer.
Styret har bestått av:
Leder: Petter Kjærnes
Arrangementsansvarlig: Arne Sklett Larsen
Økonomiansvarlig: Helge Førde
Konkurranseansvarlig: Jorun Winter
I årsmøtet 2019 ble det ikke valgt nestleder.
Valgkomiteen har bestått av Trygve Førde, Cecilia Lundbakk og Rolf Hessvik.
Aktiviteter 2019
• Våren 2019 ble det gjennomført spørreundersøkelse blant klubbens medlemmer om hva klubben skal
prioritere å jobbe med.
• Med støtte fra Japan Photo fikk klubben laget bilder til utstilling av de 11 vinnerbildene fra månedens
konkurranse i 2018. Utstillingen ble vist på biblioteket (Inndyr), Gibos, Midtsommertreffet og Havnedagan.
På Midtsommertreffet stilte også noen av klubbens medlemmer ut egne bilder.
• Klubbkvelder:
o 5.3.: Trygve fortalte om sitt liv med foto
o 9.4.: Gjennomgang av resultater fra spørreundersøkelse og planlegging av aktiviteter.
o 9.5.: Diverse temaer
o 10.9.: Bildevurdering og om fotoworkshop i Lahko (Arne Sklett Larsen).
o 22.10.: Planlegging av utstilling på Meløy bibliotek og valg av skriver.
o 18.11.: Kreativ bruk av Photoshop med Kristin Sandstrak.
Med kursholder fra Japan Photo ble det 5.2. holdt kurs for klubbens medlemmer med tema fotobok.
Reise- og oppholdsutgifter for kursholder ble delt med Tverlandet fotoklubb.
23.3. holdt klubben internt innføringskurs i Photoshop.
7. og 8. oktober inviterte klubben til kurs i å ta bilder med mobil, første dag for barn og ungdom,
andre dag for voksne.
Kurs i portrettfotografering med Frida Bringslimark ble arrangert 23.11. på Inndyr i samarbeid med
Tverlandet fotoklubb.
Kurs i fuglefotografering ble utsatt til 2020 fordi kursholder ble opptatt andre oppgaver.
Tur til Femris i august ble avlyst pga. liten interesse.
• Utstilling på Meløy bibliotek ble utsatt fordi medlemmene ikke hadde fått klare utskrifter av bilder.
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•

Den interne konkurransen Årets fotograf har bestått av 6 runder, der den siste avgjøres på årsmøtet
30.1.2020. Vi har forsøkt å veksle mellom avstemming på nett og på klubbkvelder, men liten oppslutning
om dette på klubbkveldene har gjort det utfordrende.

Styremøter
Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 28 saker.
Økonomi
Pr. 1.1.2019 var saldoen 19.867,26 kr. Inntektene i 2019 var 33.122 kr og utgiftene var 50.899 kr. De største
utgiftene har vært innkjøp av skriver, skjermkalibrator og skap, bilder til utstilling samt kurs i
portrettfotografering. Saldo pr. 31.12.2019 er 2.090,65 kr.
Annet
• I 2019 har klubben etablert klubblokale i kantina på Gildeskål kulturhus. Lokalene er reservert for
klubbaktiviteter hver tirsdag kveld.
• Høsten 2019 ble det kjøpt inn profesjonell fotoskriver, skjermkalibrator, papirkutter og skap til utstyret.
Klubben fikk 5.000 i tilskudd til innkjøpet fra Salmon Center mot at klubben tar bilder for dem.
• Klubben har etablert Vippskonto som bl.a. brukes for medlemmers betaling for bruk av skriveren.
• Høsten 2019 har klubben arbeidet med en åpen konkurranse. Japan Photo har innvilget støtte til premier
og til produksjon av vinnerbilder, og grunneiere på Langsanden er positive til samarbeid om utstilling av
bildene. Men klubben har så langt ikke lyktes i å få ekstern finansiering av premiering. Styret er innstilt på
å gjøre nye forsøk i 2020.

Vedtak:
Årsmeldingen godkjennes med følgende tillegg:
Det har vært forholdsvis stor oppslutning på kurs i regi av GIFK, og at medlemsmøtene har hatt dårlig
oppslutning av medlemmer.

3. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2019
Styret la fram følgende regnskap for årsmøtet:
19 867,26

Saldo pr 1.1.2019
Inntekter

Regnskap 2019

Budsjett 2019

12 380,00

Andre inntekter

12 766,71

11 500
10
3 000
4 000
2 000

Sum inntekter

33 122,02

20 510

Kontingent NSFF

3 750,00

Årsmøtekostnader

2 446,00

3 500
2 000
10 000
2 000
950

Medlemskontingent

10,31

Renteinntekter
Kulturmidler

4 000,00

Egenandel aktiviteter

3 965,00

Utgifter

23 174,00

Aktiviteter
Landsmøte NSFF (reise)

1 157,50

Abonnement nettsider

160,00

Gebyrer
Diverse

20 211,13

1 000

Sum utgifter

50 898,63

19 450

Balanse
Saldo pr 1.1.2020

-

17 776,61
2 090,65

Utskrift av kontobevegelsene vedlegges regnskapet.
Vedtak:
Regnskapet godkjennes.
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4. Fastsetting av kontingent for 2020
Vedtak:
Kontingent heves fra kr 575 i 2019 til 600 for 2020.

5. Budsjett 2020
Styret la fram følgende forslag til budsjett for 2020:
Inntekter

Forslag budsjett 2020

Andre inntekter

13 225
10
3 000
4 000
2 000

Sum inntekter

22 235

Medlemskontingent
Renteinntekter
Kulturmidler
Egenandel aktiviteter

Utgifter

Diverse

4 025
1 000
10 000
2 000
1 100
4 000

Sum utgifter

22 125

Kontingent NSFF
Årsmøtekostnader
Aktiviteter
Landsmøte NSFF (reise)
Abonnement nettsider
Gebyrer

Balanse

110

Vedtak:
Styrets forslag godkjennes.

6. Aktivitetsplan for 2020
Styret la fram følgende forslag til aktivitetsplan for 2020:
Ekstern konkurranse og utstilling på Langsanden
Kurs portrettfotografering utendørs (med Frida Bringslimark)
Kreativ bruk av Photoshop (med Kristin Sandstrak)
Kurs: Fotografere fugler (med Reidar Stenmark)
Fototurer
Utstilling på Meløy bibliotek
Årets fotograf: 6 runder, to med kåring på klubbkvelder og en på årsmøtet, de resterende tre med
avstemming på nett.
Fotofikling hver tirsdag (organiseres av medlemmene selv)
Klubbkvelder:
• Praktisk makrofotografering
• Bruk av klubbens skriver
• Timelaps
• Fotografere solnedgang
• Bildebehandle portretter
• Enkel behandling i Lightroom
• Avanserte teknikker i Photoshop
• Affinity Photo, alternativ til Lightroom og Photoshop
Besøke Tverlandet fotoklubb: Tema fotolys til studio
Vedtak:
Aktivitetsplanen godkjennes med følgende tillegg:
Det ble det satt opp ønske om snarlig klubbkveld, der vi tar tak i forslag fra Gunnar Egeberg om at vi skal
delta i prosjekt «Bodø, kulturhovedstad i 2024». Der forslaget går ut på å ha en fotokonkurranse, prototyp
lokal historie, til hva lever i dag gjennom historien. Et innhold som skal bety noe for hele Europa. Gunnar
sjekker videre ut. Videre er det interesse for en «portrettkveld», Kreativitetsdag, der vi kan leke oss med div
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effekter. Det ble besluttet at vi skal ha et slags vaktsystem i å holde åpent klubblokalet hver tirsdag for
medlemmer. Dette blir videreført til styret å avgjøre. Aktivitetsplanen skal ikke være begrensende. Det gis
muligheter for kurs og andre aktiviteter underveis gjennom året, som ikke står på planen i dag.

7. Innkomne saker
Styret la fram følgende forslag til vedtak:
Siste setning i §5 får følgende tillegg (understreket tekst):
Det skal også velges en valgkomite på 3 personer og et varamedlem til styret (velges for 1 år av gangen).
Vedtak:
Siste setning i §5 får følgende tillegg (understreket tekst):
Det skal også velges en valgkomite på 3 personer og et varamedlem til styret (velges for 1 år av gangen).

8. Valg
Følgende ble valgt:
Leder (velges for 1 år av gangen): Gjenvalg Petter Kjærnes
Arrangementsansvarlig: Li Li Winn (velges for 2 år av gangen):
Nestleder Gunnar Egeberg (velges for 2 år av gangen):
Økonomiansvarlig: Ikke på valg, Helge Førde
Konkurranseansvarlig: Ikke på valg, Jorun Winter
Tre medlemmer til valgkomiteen (velges for 1 år av gangen): Gjenvalg Trygve Førde, Cecilia Lundbakk og
Rolf Hessvik.
Varamedlem stil styret (velges for 1 år av gangen): Arne Sklett Larsen

Referent:

Jorun Winter

Underskrift av protokollen:

Helge Førde
Sign.
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Arne Sklett Larsen
sign.

