Protokoll fört vid Gagnefs fotoklubbs
styrelsemöte onsdag den 3 februari 2021
kl 19.00- 19.45 via zoom
Närvarande: Urban Jansson, Lars Jonsson, Ingvar Åslund, Göran
Lingeståhl, Lars-Olov Lissel, Rune Andréasson och Georgios Grigoriadis
§1

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

§2

Val av justerare
Till justerare av dagens protokoll valdes Göran Lingeståhl

§3

Förra mötets protokoll användes som underlag för dagens
möte
Inkomna ärenden – inget fanns att rapportera

§4
§5

Kassarapport:
Kassaställning i dagsläget: 49540:Almanacksförsäljning: 26300:- än så länge. ICA Gagnefshallen bör
inkomma med ca 9.000:- samt andra försäljningsställen som inte betalt
än. I princip är alla 800 almanackorna sålda!

§6

Årsmöte – Hur och när?
Beslutade efter en stunds samtal att skjuta fram klubbens årsmöte
till dess att vi på ett snittsäkert sätt kan träffas – åtminstone
utomhus. Målet är att kunna hålla årsmötet i augusti

§7

Månadsmötet i februari blir inte fysiskt
Bildtävlingen blir även denna gång endast digital.
Urban skickar ut information om omröstningsdatum,mm.

§8

Fotomaraton kommer att erbjudas klubbens medlemmar under
januari. Urban informerar om när och troligen kan Mora FK hjälpa
oss som jury. Vi kan fixa fotomaraton åt Mora FK en månad
senare. Georgios föreslår teman för Mora.
Nytt försök med nattfotografering i Leksand återkommer Urban om

§9

Övrigt:
- Vi kan inbjuda till digitala bildvisningar för dem som vill. Georgios
G kan hålla i detta på Jitsi. Direktlänk finns för Gagnefs fotoklubb
till ett digitalt onlinerum: https://meet.jit.si/GagnefsFotoklubb
Introduktionskväll 10 februari kl 19.00
Länk och information läggs ut på hemsidan och via mail till
medlemmarna
- Göran Lingeståhl ska på aktivitetshusmöte:
Hängrännorna måste åtgärdas
- medlemsavgifterna förblir desamma även detta år och bör
betalas in snarast. (250:-/pers samt 50:- för ytterligare
familjemedlem. Under 18 år: 50:-)

§ 10
§ 11

Kommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte – onsdag 3 mars kl 19 på jitsi
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

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

………………………….
Göran Lingeståhl /justerare

