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REFERAT FRA  

STYREMØTE I GILDESKÅL FOTOKLUBB 

9.2.2016 

Sted: SKS, Øya, Inndyr     Tidspunkt: 18.00 – 20.30 

Tilstede:  Silje Nordgård, Helge Førde, Bjørnar Thoresen, Harald Håvik, Petter Kjærnes 

Forfall:  -  

Referent:  Petter Kjærnes 

 

Sak 1/2016 Årsmelding 2015 

Vedtak:  

Styret foreslår at følgende årsmelding for 2015 vedtas: 

 

Årsmeldingen omfatter perioden 13.01.2015 – 16.02.2016 

Årsmøtet 2015 ble avholdt på Heimsjyen, Inndyr 13.01.2015.  

Medlemstall 

Ved utgangen av 2014 var det 19 medlemmer, pr 31.12.2015 har klubben 25 medlemmer. 

Styret 

Styret har bestått av: 

Leder: Petter Kjærnes 

Nestleder: Bjørnar Thoresen 

Økonomiansvarlig: Helge Førde 

Konkurranseansvarlig: Harald Håvik 

Arrangementsansvarlig: Silje Nordgård 

Aktiviteter 

- På bakgrunn av spørreunderundersøkelse blant medlemmene inviterte klubben i to omganger til 

kurs i Photoshop Elements, men pga. få påmeldte ble kurset ikke avholdt.  

- Det er avholdt klubbmøter 10.2., 10.3., 14.4., 19.5., 9.6., 27.10. og 8.12. På klubbkveldene er 

temaer som fotofikling, nordlysfotografering, å fotografere i snølandskap, makro- / 

blomsterfotografering, lys og blits og bilder til NSFF’s årbok tatt opp.  

- Harald Håvik har holdt introduksjonskurs i fotografering over to dager i mars. 

- 15.9. ble det arrangert fototur til Den Glømda staden. 

- Det ble avholdt workshop i bruk av Lightroom i Sundsfjord 10. og 17. november.  

- Oppslutningen om klubbens interne konkurranser i forkant av klubbkveldene har stort sett vært 

liten, og årsmøtet bør vurdere dette.  

- 18. januar ble det arrangert minikurs i landskapsfotografering med Bjørn Joachimsen. 

- 31. januar arrangerte klubben workshop i portrettfotografering med Frida Bringslimark. 

Styremøter 

Det er avholdt 7 styremøter og behandlet 28 saker.  

Økonomi 

Saldo pr 1.1.15 var 11.964,46. Pr. 31.12.2015 var saldoen 18.719,97. 

Hovedgrunnen til det lave forbruket er at planlagt kurs ikke har blitt avholdt. 
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Sak 2/2016 Regnskap 2015 

Styret foreslår at framlagte regnskap godkjennes: 

 

 
 

Sak 3/2016 Fastsetting av kontingent for 2016 

Vedtak: 

Styret foreslår at kontingenten fortsatt skal være 500 kr. 

 

Sak 4/2016 Budsjett 2016 

Vedtak: 

Styret innstiller på at følgende budsjett for 2016 vedtas: 

 
 

  

Saldo pr 1.1.2015 11964.46

Inntekter Regnskap 2015 Budsjett 2015

Medlemskontingent 12,150.00               10,000                              

Renteinntekter 20.01                     40                                      

Kulturmidler 1,500.00                 1,000                                

Egenandel aktiviteter 450.00                   5,500                                

Andre tilskudd -                         -                            

Sum inntekter 14,120.01               16,540.00                   

Utgifter

Kontingent NSFF 3,750.00                 -3,000

Årsmøtekostnader -                         -1,250

Aktiviteter 3,569.50                 -12,000

Gebyrer 45.00                     -100

Diverse -                         -190

Sum utgifter 7,364.50                 16,540.00-                   

Balanse 6,755.51                 

Saldo pr 31.12.2015 18,719.97               

Inntekter Forslag budsjett 2016

Medlemskontingent 12,500                                     

Renteinntekter 20                                             

Kulturmidler 1,500                                       

Egenandel aktiviteter 3,000                                       

Andre tilskudd 1,000                                       

Sum inntekter 18,020                            

Utgifter

Kontingent NSFF 3,750                                       

Årsmøtekostnader 1,250                                       

Aktiviteter 20,000                                     

Gebyrer 50                                             

Diverse 500                                           

Sum utgifter 25,550                            

Balanse -7,530
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Sak 5/2016 Styrets forslag til aktivitetsplan for 1. halvår 2016 

Vedtak: 

Styret foreslår at følgende aktivitetsplan for 2016 vedtas: 

 Minikurs Landskapsfotografering – januar 

 Workshop portrettfotografering – januar 

 Tema for klubbkvelder:  
- Blitz / fotolys, praktisk bruk – februar/mars 
- Utskrifter på ulike medier – høst 
- Ta bilder med mobilen – høst 

 Klubbkonkurranse m/ ekstern juryering og premiering – mai 

 Fototur – september (helg) 

 Kurs Photoshop: Lag og masker – høst 

 Kurs Photoshop Elements – vår 

 Fototur til en av bedriftene i kommunen – vår 

 Konkurranse logo GIFK – høst 

 Nasjonal fotovandring (Bodø) – Lørdag i september 
 

Sak 6/2016 Forslag til endring av vedtektene 

Vedtak:  

Styret fremmer følgende forslag til endring av vedtektene: 

§ 2: Medlemskap 
Endringsforslag: 
Alle med interesse for foto kan opptas som medlem i klubben. Klubben er åpen for alle over 13 år. 
Innmelding skjer til styret og ved å betale medlemskontingent.  
Umiddelbart etter årsmøtet sendes det ut krav om innbetaling av kontingent med 14 dagers 
betalingsfrist. Etter fristen sendes det evt. ut purring med nye 14 dagers frist. Dersom kontingent 
ikke er betalt innen 1. april, anses medlemmet for utmeldt og klubben betaler ikke kontingent til 
NSFF for dette medlemmet.  
Utmelding skjer ved henvendelse til styret, og gjelder fra årsskiftet. Allerede innbetalt kontingent 
betales ikke tilbake. Personer under 18 år betaler halv kontingent. 
  
§ 3: Aktiviteter 
Gildeskål Fotoklubb skal gjennomføre klubbkveld en gang i måneden. Her kan alle møte, uansett 
kunnskapsnivå. I forbindelse med klubbkveldene, eller utenom disse, vil det bli arrangert aktiviteter 
som for eksempel kurs, foredrag, konkurranser, workshops og lignende. 
Gildeskål fotoklubb skal være medlem av NSFF. 
 
Endringsforslag 
Gildeskål Fotoklubb skal gjennomføre jevnlige klubbkvelder. 
 
§ 5: Årsmøte  
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og er beslutningsdyktig med de antall medlemmer som er til 
stede. Alle som er tilstede og har betalt kontingent har stemmerett fra fylte 13 år. 
 
Endringsforslag: 
Årsmøtet avholdes innen utgangen av januar. Styret innkaller til årsmøte med minst 4 ukers varsel. 
Saksliste og sakspapirer skal foreligge senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har rett til å 
fremme saker til årsmøtet. Vedtektsendringer og saker som ønskes behandlet må være styret i 
hende senest 2 uker før årsmøtet. 
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Endringsforslag: 
På årsmøtet behandles: 
- Regnskap 
- Fastsetting av medlemskontingent 
- Budsjett 
- Årsmelding 
- Aktivitetsplan for kommende år 
- Innkomne saker 
- Valg 
 
Styret skal bestå av: 
- Leder (velges for 1 år av gangen) 
- Nestleder/ sekretær (velges for 2 år av gangen) 
- Økonomiansvarlig (velges for 2 år av gangen) 
- Konkurranseleder (velges for 2 år av gangen) 
- Arrangementsansvarlig (velges for 2 år av gangen) 
 
Forslag om tillegg: 
Årsmøtet kan bestemme at et eller flere av valgene skal gjelde for ett år for å unngå hele styret er 
på valg samme år. 

 

Sak 7/2016 Saksliste for årsmøtet 

Vedtak:  

I årsmøtet bør regnskap behandles før årsmelding. 

 

 

 


