REFERAT FRA STYREMØTE
GILDESKÅL FOTOKLUBB
18.2.2020
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Referent:

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

Sak 8/2020 Plan for konkurransen Årets fotograf
Vedtak:
I henhold til vedtak på årsmøtet er det 6 runder, to med kåring på klubbkvelder og en på årsmøtet,
og tre med avstemming på nett.
Når
Tema
Avstemming
Runde 1
Mars
Is
Nett
Runde 2
Mai
Bevegelse
Klubbkveld
Runde 3
August
Rødt
Nett
Runde 4
Oktober
Tvil
Klubbkveld
Runde 5
Desember
Lys
Nett
Runde 6
Januar
Fritt tema
Årsmøte
Reglene justeres slik:
1. Det er ikke krav til når bildet er tatt.
2. I avstemming på klubbkvelder og årsmøte kan bare fotografer som er til stede delta.
Jorun og Petter utformer informasjon til medlemmene om konkurransen og temaene.
Sak 9/20 Klubbkvelder
Vedtak:
Når
Temaer
Tirsdag 17. mars
Bruk av klubbens skriver
Om hvordan velge og kjøpe papir
Portrettkveld: Kreativitetsdag der vi
Tirsdag 14. april
kan leke oss med div effekter.

Tirsdag 12. mai

Praktisk makrofotografering

Ansvarlig
Alle
Li Li og Helge
Petter

Sak 10/20 Fotoaktivitet knyttet til Bodø 2024
Vedtak:
I henhold til vedtak på årsmøtet ønsker Gildeskål fotoklubb å gjennomføre og/eller delta i fotoaktiviteter som skaper engasjement rundt de tre temaene for Bodø 2024.
Klubben v/ leder oppfordrer Gildeskål kommune til å arrangere møte med info om Bodø 2024 og hva
kommunen vil gjøre.
Gunnar har hovedansvar for å følge opp saken.
Sak 11/20 Kurs 2020
Vedtak:
Klubben planlegger følgende kurs i 2020:
Når
Tema
Slutten av
Fotografere fugler
mai/begynnelsen av juni
Portrettfotografering utendørs
Slutten av august/
begynnelsen av september
Kreativ bruk av Photoshop
November
Petter avklarer tidspunkter med kursholderne.

Kursholder
Reidar Stenmark
Frida Bringslimark
Kristin Sandstrak

Sak 12/20 Klubblokale
Vedtak:
Klubben tar imot tilbud fra kommunen om å flytte klubblokale til frivilligsentralens lokaler i
Strømstadbygget (Gamle Sjøfossen) på Inndyr. Det er en forutsetning at vi kan ha fast tilgang til
lokalet på tirsdager kl. 19.00 – 21.30 og at det finnes et bookingsystem som gjør det mulig å
reservere andre tider.
Sak 13/20 Utstilling på Meløy bibliotek
Vedtak:
• Klubben tar imot tilbud fra Meløy bibliotek om å vise utstilling i biblioteket på Ørnes. Aktuelle
perioder er rett før eller rett etter påske. Jorun avklare tidspunktet med biblioteket.
• For å kunne vise utstilling er det en forutsetning at vi kan vise minst 15 bilder. Petter sender
epost til medlemmene og ber om minimumsantall den enkelte vil delta med.
• Bildene må være i ramme eller printet på plate, evt. i passpartout.
• De som skal delta med bilder, må være med å henge opp og ta ned bildene eller ha gjort avtale
med en som kan gjøre det for dem.
Sak 14/20 Eksterne / åpne konkurranser
Vedtak:
Styret ønsker å vurdere alternative utstillingmåter på Langsanden, og har felles befaring på
Langsanden mandag 16.3. kl. 18.00. Etter dette utformer Petter forslag til Sparebank1
(Samfunnsløftet).
I neste styremøte planlegger vi en mindre, åpen sommerkonkurranse.

