REFERAT FRA STYREMØTE
GILDESKÅL FOTOKLUBB
26.01.2021
Sted:
Til stede:
Forfall:
Referent:

Frivilligsentralen, Inndyr / nettmøte
Jorun Winter, Gunnar Egeberg (nett), Helge Førde og Petter Kjærnes
Li Li Winn
Petter Kjærnes

Sak 5/2021 Årets fotograf 2021
Vedtak:
Årets fotograf gjennomføres med 11 runder, med innlevering siste dag i måneden unntatt juli.
Hver måned har et tema:
Februar:
Morgenstemning
Mars:
Tidens tann / forfall
April:
Speiling og refleksjon
Mai:
Himmel og hav
Juni:
Uredd / freidig
August:
Lek
September: Oppover
Oktober:
Blå
November: Frost
Desember: Håp
Årsmøte:
Bygda
Andre innsendte forslag til temaer tas vare på og vurderes for 2022. (Fred, Framtid, Metaforer i
naturen, Kurver, Delt, Bevegelse, Kult, Fjern, Våt, Kjærlighet, Lykke, Klima, Byen / urban, Kultur)
Hver runde avgjøres med en avstemming der man gir poeng til alle bildene med poengskala fra 1 til
5, der 5 er best og brukes på særs/uvanlig gode bilder. (Man gir altså også poeng til egne bilder.)
Årets fotograf blir den som gjennom året har fått flest poeng.

Sak 6/2021 Planlegging av Galleri Langsanden (konkurranse og utstilling)
Vedtak:
a) Styret igangsetter planlegging av konkurransen:
i. Vi inviterer Japan Photo, Avisa Nordland, og konkurranseutvalget i NSFF til å stille med et
jurymedlem hver. I tillegg forspørres leder for VisitBodø (alt. prosjektleder for
kirkestedsprosjektet) om å delta i juryen.
ii. Petter sender forespørsel til Bodø fotoklubb om å bruke deres system for innlevering av
bilder og juryering. Om de ønsker, kan de få oppnevne et medlem til juryen.
iii. Ved behov forespørres konkurranseutvalget i NSFF om å stille med et jurymedlem til.
iv. Petter utformer utkast til konkurranseregler, basert på følgende:
1. Det konkurreres i to klasser, farge og monokrom.
2. De seks beste bildene i hver klasse stilles ut på Langsanden.
3. Bildene skal sendes inn i lite format, men det stilles krav om at bilder som deltar må
kunne sendes inn i format som er stort nok for print til utstilling. Petter sjekker disse
kriteriene med Japan Photo.
b) Planlegging av utstilling
Jorun og Gunnar får ansvar for å planlegge utstillingen i samarbeid med Langsanden bærekraftig
utvikling (LABU) og knytter til seg andre medlemmer av fotoklubben.

Sak 7/2021 Avvikling av årsmøtet
Vedtak:
Årsmøtet utsettes inntil videre.
Dersom smittesituasjonen og myndighetenes regler tillater det, kalles det inn til årsmøte med 14
dagers varsel.
Om nødvendig avholdes årsmøtet digitalt i april om det ikke kan gjennomføres fysisk før påske.
Sak 8/2021 Aktiviteter
Vedtak:
- Styret ønsker å undersøk om endring av ukedag kan øke oppmøtet på klubbkveldene. Petter
undersøker mulighetene for å bruke Frivilligsentralen på andre ukedager, og ber medlemmene
om innspill.
- Vi har kaffekvelder / fotofikling hver uke innenfor rammene av smittevernreglene.
- Lørdag 6. mars har vi fototur til Den glømda staden. Jorun planlegger og utformer info i
samarbeid ed Petter.
- Medlemmene oppfordres til å invitere til aktiviteter utendørs.
- Planlegging av andre aktiviteter utsettes til smittesituasjonen blir bedre.

