Protokoll fört vid Gagnefs fotoklubbs
styrelsemöte onsdag den 7 oktober 2020
kl 19-19.30 i Aktivitetshuset
Närvarande: Urban Jansson, Lars Jonsson, Peter Reichel, Anders
Pärsings, Ingvar Åslund, Rune Andréasson.

§1

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

§2

Val av justerare
Till justerare av dagens protokoll valdes Peter Reichel

§3

Förra mötets protokoll användes som underlag för dagens möte

§4

Inkomna ärenden fanns det inga

§5

Kassarapport
Kassaställning i dagsläget: 41.400:Från ICA nära i Gagnef ska komma 5460:- för almanackor.
Handelsbanken har ännu inte betalt ut utlovat bidrag.

§6

Månadsmötet i oktober ställs in i dess vanliga form.
Bildtävlingen blir även denna gång endast digital.
Urban skickar ut information om inlämnings- resp
omröstningsdatum.

§7

Lars Jonsson blir månadens fotograf i oktober. (visas endast på
hemsidan)

§8

Dala-Digitalsalongen. Redovisningen spelas in i klubblokalen och
sänds söndag 8 november. Priser blir i år plaketter och diplom.

§9

Fotoalmanackan 2021.
Troligen blir den helt i svart/vitt. Pris: 60:- (som vanligt)

§ 10

Fotomaraton
Urban håller ihop trådarna för ett fotomaraton en söndag i höst när
vädret ser ut att bli tillräckligt bra. Enskede fk hjälper oss med tema
och bedömning av bilder. Fredagen innan meddelas om det blir
tävling och på söndagsmorgonen presenteras temana för dagen.

§ 11

Övrigt
• Städdag vid Aktivitetshuset lördag 17/10 med start kl 11.00
• Peter Reichel håller gärna i en kurs hur man gör fotoböcker om
intresse finns. I så fall med start efter nyår. Anmäld till
Vuxenskolan.
Samma förutsättningar för bildspelskurs.
• Anders Pärsings kan tänka sig att hålla en Lightroom-kurs efter
nyår. Han meddelar Vuxenskolan som lägger upp en anmälan.
• Det kan ev bli en Gotlandsresa vid Kristi himmelfärdshelgen
2021 (12-16maj ) Ingvar Åslund roddar lite mer i det framöver.,

§ 12

Kommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 4 november

§ 13

Urban tackade de närvarande och avslutade mötet.

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

………………………………..
Peter Reichel/justerare

