Protokoll fört vid Gagnefs fotoklubbs
styrelsemöte onsdag den 6 maj 2020 kl 19-19.35
via webb-tjänsten Zoom
Närvarande: Urban Jansson, Lars Jonsson, Ingvar Åslund, Rune
Andréasson.
Övriga närvarande: Lars-Olov Lissel (teknikansvarig)

§1

Mötets öppnande
Ordförande Urban Jansson öppnade mötet och hälsade deltagarna
välkomna.

§2

Val av justerare
Till justerare av dagens protokoll valdes Ingvar Åslund

§3

Förra mötets protokoll användes som underlag för dagens möte

§4

Inkomna ärenden
Kopieräkning finns i klubblokalen

§5

Kassarapport
Kassaställning i dagsläget: 47.580,99
Kalenderavgifter bör komma in samt fler medlemsavgifter - hittills
13.100 kr.
Urban J påminner via mail att det är hög tid att betala in
medlemsavgiften.

§6

Månadsmötet i maj ställs in i dess vanliga form.
Vårpromenad vid Vålberg lördag 9 maj blir en trevlig ersättare.
Mot slutet av maj ordnar vi en digital fototävling med en bild på
tema: ”Vårbild”. Inlämning senast 27 maj. Omröstning fram till 10
juni. G Look ombeds lägga ut meddelandet på hemsidan.

§7

Klubbmästerskapet 2020
Gotlands fotoklubb gör bedömningar.
Inlämning senast 10 maj. Redovisning 26 augusti. Förhoppningsvis
kan vi då ha ett fysiskt möte.

§8

Övrigt
Foton till Handelsbanken i Gagnef – banken vill ha bilder från
fotoklubben att pryda sina väggar med.
Tre rum ska bildsättas som heter: Gimmen, Fänforsen o Tansen.
Bilder från dessa platser samlas in till klubben under sommaren.
Lars J håller ärendet uppdaterat.
Detta kan generera pengar till klubben.

§9

Stadgeändringsförslag
Genomgång av det utsända stadgeändringsförslaget.
Se bilaga 1.

§ 10

Sommarfest
Sommarfesten i dess traditionella form och tid ställs in – kanske
kan vi göra något trevligt event lite senare på hösten.

§ 11

Kommande styrelsemöten
Föreslås att vi håller styrelsemöten 12 augusti resp. 9 september.
Förhoppningsvis kan vi då vara i klubblokalen (annars via Zoom)
G Look ombeds att lägga ut datumen på hemsidan.

§ 12

Urban tackade de närvarande och avslutade mötet.

Gagnef dag som ovan
…………………………………
Rune Andréasson/sekreterare

………………………………..
Ingvar Åslund/justerare

