
  
  REFERAT FRA STYREMØTE 
 GILDESKÅL FOTOKLUBB 

1.7.2021 
 
Sted:   Frivilligsentralen, Inndyr    
Til stede:  Jorun Winter, Gunnar Egeberg, Arne Sklett Larsen, Anita Bjørklund og Petter Kjærnes 
Forfall:   - 
Referent:  Petter Kjærnes 
 
   
   
Sak 15/2021 Å eg veit meg eit land, konkurranse og utstilling 
Anita og Petter gikk gjennom tiltak som er iverksatt for å gjøre konkurransen kjent, bl.a.: 
- Opphenging av plakater 
- Kontakt med avisredaksjoner 
- Epost til alle fotoklubber i NSFF 
- Nyhetsbrev fra NSFF og CEWE 
- Artikkel på forsida til NSFF 
- Deling på Facebook 
 
Vedtak: 
- Anita og Christian følger opp Kulingen og Avisa Nordland 
- Petter sender epost til medlemmene der de oppfordres til å sende inn bilder og til å bidra til å 

gjøre konkurransen kjent, bl.a. ved å dele på Facebook og sende info til venner og bekjente. 
- Jorun, Arne og Gunnar fortsetter arbeidet med å finne plasseringer til bildene sammen med repr. 

for LABU. 
- Petter sjekker alternativer for materialer som bildene kan printes på. 
 
Sak 16/2021 Planlegging av aktiviteter høsten 2021 
Vedtak: 
- Vi planlegger et møte pr. måned. 
- Petter sender ut spørreskjema til medlemmene der de bes om å si hvilke ukedager som ikke 

passer og hvilke av aktivitetene i årets aktivitetsplan de vil prioritere. Vi ber også om forslag til 
andre temaer / aktiviteter. 

- Vi planlegger to fototurer: Til Fleinvær i 13.8. (ansv. Arne, alt. Femris eller Arnøyene) og til Hamn 
(ansv. Gunnar) seinere på høsten. 

- Vi bruker navnet «Månedens fotograf» i stedet for «Årets fotograf» for de resterende rundene i 
2021. Styret tester innsending og avstemming med konkurranseverktøy på nettsidene til NSFF. 
 

 
Sak 17/2021 Bodø 2024 
Bodø fotoklubb og Tverlandet fotoklubb har svart at de ønsker å utforske mulighetene for 
fotoaktiviteter knyttet til Bodø 2024 sammen med oss. Første nettmøte for de tre klubbene avholdes 
1.7.2021. 
Vedtak: 
Gunnar og Petter følger opp saken og rapporterer til styret. 

 

 

 


