REFERAT FRA STYREMØTE
GILDESKÅL FOTOKLUBB
10.01.2021
Sted:
Til stede:
Forfall:
Referent:

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

Sak 1/2021 Årsmelding 2020
Vedtak:
Følgende forslag til årsmelding legges fram for årsmøtet:
Årsmøtet 2020 ble avholdt på Kulturhuset, Inndyr 20.01.2020
Årsmeldingen omfatter perioden 21.01.2020 – 26.01.2021
Medlemstall
Pr. 1.1.2020 var det 23 medlemmer i klubben, pr 01.01.2023 har klubben 23 medlemmer.
Styret har bestått av:
Leder: Petter Kjærnes
Nestleder: Gunnar Egeberg
Arrangementsansvarlig: Li Li Winn
Økonomiansvarlig: Helge Førde
Konkurranseansvarlig: Jorun Winter
Valgkomiteen har bestått av Trygve Førde, Cecilia Lundbakk og Rolf Hessvik.
Aktiviteter 2020
• Våren 2019 ble det gjennomført spørreundersøkelse blant klubbens medlemmer om hva klubben
skal prioritere å jobbe med.
• Klubblokale
Styret vedtok 18.2. å ta imot tilbud fra kommunen om å flytte klubblokale til frivilligsentralens
lokaler i Strømstadbygget (Gamle Sjøfossen) på Inndyr. Klubben disponerer dette hver tirsdag 19.21 og ellers etter avtale.
• Bodø kulturhovedstad 2024
Styret har undersøkt muligheter for aktiviteter knyttet til Bodø 2024, og vil forsøke å til
samarbeid med andre fotoklubber i Salten om dette.
• Utstilling Meløy bibliotek
Fem av klubbens medlemmer deltok med tils. på Meløy bibliotek, Ørnes 27.11.2020 – 4.1.2021.
• Årets fotograf
Den interne konkurransen Årets fotograf har bestått av 6 runder, der den siste avgjøres på
årsmøtet 26.1.2021. Vi har vekslet mellom avstemming på nett og på klubbkvelder. De fem første
rundene hadde temaene Is, bevegelse, rødt, tvil og lys, mens den siste har fritt tema.
• Landsmøte NSFF
Leder var påmeldt og reiste til landsmøtet på Gardermoen 14- 15. mars, som ble avlyst, men
deltok på det digitale årsmøtet i mai.
• Klubbens medlemmer bidro med tils. 100 bilder fra tidligere års Midtsommertreff, og fikk 10.000
kr i tilskudd fra Inndyr vel for dette.
• Galleri Langsanden

•

•
•
•

Det er inngått samarbeidsavtaler med Langsanden bærekraftig utvikling (LABU) og gjennomført
en første befaring sammen med dem.
Det er inngått samarbeidsavtaler med CEWE (Japan Photo) om 50% tilskudd til gavekort til
premiering og til print av bilder til utstillingen.
Vi har avtalt samarbeid med Gildeskål kommune om digital presentasjon av utstillingen med
www.vandringen.no.
GIFAS har gitt tilskudd 5.ooo kr i til prosjektet.
Samfunnsløftet (Sparebank1 Nord-Norge) har innvilget tilskudd på 15.000 kr.
Gildeskål kommune har i to omganger innvilget tilskudd fra Bolystfondet på 15.000 og 23.594 kr.
Vi har innhentet priser på fundamenter og frakt av disse.
Prosjektet er nå fullfinansiert og kan realiseres i 2021.
Basecamp Salten
Klubben stilte med to instruktører (Gunnar Egeberg og Helge Førde) ved Basecamp Salten på
Inndyr 19.- 20. september. De to instruktørene har hver 1.000 kr til gode hos klubben som kan
brukes til betaling for egenandeler ved klubbens aktiviteter.
Kurs portrettfotografering utendørs ble avlyst fordi vi ikke fikk til samarbeid med Tverlandet
fotoklubb.
Kurs 17.11.: Kreativ bruk av Photoshop med Kristin Sandstrak
Klubbkvelder:
o 17.3.: Bruk av klubben skriver, valg av papir
o Den planlagte klubbkvelden 14.4. ble avlyst pga. koronasituasjonen.
o 12.5.: Makrofotografering
o 29.9: Fra Basecamp Salten, fotografere solnedgang/motlys
o 27.10: Avstemming årets fotograf, Timelaps
o 24.11.: Kristin og Bente fra Tverlandet fotoklubb fortalte om deres erfaringer med fotolys
som de har kjøpt inn, som innledning til diskusjon om hva vi evt. skal satse på.
o 8.12.: Svart/hvitt-konvertering

Styremøter
Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 26 saker.
Økonomi
Pr. 1.1.2020 var saldoen 2.090,65 kr. Inntektene i 2021 var 40.566,15 kr og utgiftene var
13.368,14 kr. De største utgiftene har vært blekk til klubbens skriver og kontingent til NSFF.
Saldo pr. 31.12.2020 er 29.288,66 kr, av dette er 5.000 kr bundet til bruk i prosjektet Galleri
Langsanden.

Sak 2/2021 Regnskap 2020 og budsjett 2021
Vedtak:
Følgende forslag til årsmelding legges fram for årsmøtet:
Saldo pr 1.1.2020
Inntekter

2090,65
Regnskap 2020

Budsjett 2020

Forslag budsjett 2021

12 300,00

13 225

12 600

4,76

10

Kulturmidler

5 000,00

3 000

3 000

Egenandel aktiviteter

2 352,05

4 000

4 000

Medlemskontingent
Renteinntekter

2 300

Drift skriver
Andre inntekter

20 909,34

2 000

2 000

Sum inntekter

40 566,15

20 510

23 900

Utgifter

Regnskap 2020

Budsjett 2020

Forslag budsjett 2021

Kontingent NSFF

4 025,00

4 025

4 025

Årsmøtekostnader

1 152,00

1 000

1 000

0,00

10 000

10 000

1228

1 100

2 000

1 248,75

950

1 250

Aktiviteter

5 000

Inntekter drift skriver
Landsmøte NSFF (reise)
Abonnement nettsider
Gebyrer

120

5000

Galleri Langsanden
Diverse
Sum utgifter

5 594,39

4 000

4 000

13 368,14

19 450

32 275

Balanse

27 198,01

Saldo pr 1.1.2020

29 288,66

Sak 3/2021 Aktivitetsplan 2021
Vedtak:
Styret foreslår følgende aktivitetsplan for 2021:
Temaer for månedlige klubbkvelder:
• Oppdatering av programvare for kamera, linser
• Kjøpshjelp for kameraer, evt. med ekstern hjelp
• Grunnleggende bildebehandling av RAW-bilder (Lightroom/Photoshop)
• Publisering av bilder
• Korte sekvenser for bildebehandling på hvert møte
• Utstilling (lære mer om hvordan vi stiller ut bilder), enkeltvis og som klubb
• Hvordan ramme inn bilder?
• Hvordan lage en utstilling (gjøre det i forbindelse med en konkret utstilling)?
Årets fotograf
• Alle runder har et tema
• 6 runder pr. år
• Annen hver gang avstemming på nett og på klubbkvelder
• Temaene fastsettes av konkurranseansvarlig etter innspill fra årsmøtet.

Fototurer
• Fire forskjellige typer turer
• En tur hver årstid
• Samarbeide med andre fotoklubber
• Fordele ansvar for turene på medlemmene i styret og evt. andre medlemmer.
Bodø kulturhovedstad 2024
Invitere Tverlandet og Bodø fotoklubb + evt. andre klubber i Salten til fotoprosjekt knyttet til Bodø
2024.
Fotoprosjekt / konkurranse for ungdom
• Tilby kort kurs, ikke for teoretisk
• Fotoprosjekt i samarbeid med skolene
Uformelle møter
Årsmøtet bes drøfte hvordan uformelle møter (når koronasituasjonen tillater det) kan legges opp.
Merknader:
• Planene om fotostudio settes på vent.
• Vi inviterer andre fotoklubber i Salten til samarbeid om kurs og aktiviteter.

Sak 4/2021 Avvikling av årsmøtet
Vedtak:
Dersom koronasituasjonen ikke gjør det mulig å avholde årsmøte som planlagt 26. januar, utsettes
årsmøtet. Styret informerer i så fall medlemmene om dette og at det sittende styret fortsetter sitt
arbeid inntil årsmøtet kan avholdes. Medlemmene gis en frist for å kreve årsmøtet avholdt i h.t.
vedtektene.

