
  
  REFERAT FRA STYREMØTE 
 GILDESKÅL FOTOKLUBB 

12.9.2021 
 
Sted:   Kommunehuset, Inndyr  / nettmøte   
Til stede:  Jorun Winter, Gunnar Egeberg, Arne Sklett Larsen, Anita Bjørklund Bernhardsen 

(nett) og Petter Kjærnes 
Forfall:   - 
Referent:  Petter Kjærnes 
 
   
   
Sak 19/2021 Å eg veit meg eit land, konkurranse og utstilling 
Petter informerte om kontakt til juryen. Videre arbeid med plassering av utstilling på Langsanden ble 
vurdert. 
Vedtak: 
Petter kontakter LABU for å finne tidspunkt for ny befaring, og kontakter grunneiere med sikte på å 
avklare motforestillinger i f.t. digital vandring. 
 
Sak 20/2021 Bodø 2024 
Gunnar og Petter informerte om nettmøter med Tverlandet og Bodø fotoklubber. 
Vedtak: 
Gunnar og Petter følger opp arbeidet i tråd med styrets tidligere vedtak. 
 
Sak 21/2021 Status økonomi 
Klubben har ikke hatt vesentlige utgifter siden årsmøtet, og tilgang til bankkonto for 
økonomiansvarlig er omsider på plass. 
Vedtak: 
Arne og Petter går gjennom økonomien og gjør opp status. De vurderer også tilskuddsmuligheter. 
 
Sak 22/2021 Innkjøp skanner 
Klubben har fått henvendelse om muligheter for å få skannet gamle bilder. 
Vedtak: 
Petter sender henvendelse til Scandinavian Photo for å få råd og priser på fotoskanner av god 
kvalitet. 
Gunnar sjekker ut alternativer for skanning med kamera på mobiltelefon. 
 
Sak 23/2021 Rammeverksted 
Vedtak: 
Styret stiller seg positivt til å etablere rammeverksted som en del av klubben, men med eget styre og 
egen økonomi. Hensikten er å få en ordning til fotoklubbens medlemmer kan dra nytte av 
rammeverkstedet til innramming av bilder til utstillinger.  
 
Sak 24/2021 Folkehelseuka 
Jorun har måttet melde forfall til den planlagte aktiviteten 16.9. 
Vedtak: 
Gunnar planlegger og gjennomfører aktiviteten sammen med Petter. 
  



Sak 25/2021 Planlegging av aktiviteter høsten 2021 
11 medlemmer hadde svart på spørreundersøkelsen om aktiviteter for høsten. Styret legger dette til 
grunn for høstens arbeid. 
Vedtak: 
a) Ukedag for klubbkvelder endres fra tirsdag til onsdag. Klokkeslett for start (19.00) holdes 

uendret. 
b) Arne har ansvar for nordlystur til Den glømda staden onsdag 3.11., evt. en dag litt før eller etter 

avhengig av vær- og nordlysforhold. Fototur til Hamn utsettes til våren 2022. 
c) Klubbkvelder 

• Onsdag 13.10: Grunnleggende behandling av RAW-bilder. Ansv.: Petter 
• Onsdag 8.12.: Gjensidig tilbakemelding på bilder som medlemmer vurderer å sende inn til 

NSFF´s årbok for 2022. 
• Uformelle klubbkvelder: 

Þ Hvert av medlemmene tar ansvar for en uformell klubbkveld hver i løpet av høsten, og 
melder aktuell dato til Petter i løpet av en uke. 

Þ Onsdag 22.9.: Arne har ansvar, med fokus på bildebehandling og utskrifter på klubbens 
skriver. 

 
 
 

 

 


