Protokoll fört vid Gagnefs fotoklubbs
styrelsemöte onsdag den 6 oktober 2021
kl 19-19.55 i aktivitetshuset
Närvarande: Urban Jansson, Lars Jonsson, Anders Pärsings, Ingvar
Åslund, Peter Reichel, Rune Andréasson, Ragnar Nyberg, Göran
Lingestål , Jan Forsmark, Göran Look,

§1

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

§2

Val av justerare
Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Pärsings

§3

Förra mötets protokoll användes som underlag för dagens möte

§4

Inkomna ärenden: Kalenderoffert (ca 18 tkr). 800 st. (200 till ICA,
600 till klubben)

§5

Kassarapport
Kassaställning i dagsläget: ca 46.134
Medlemsantalet är ca 50 idag.
Månadsmötet 20 oktober. Program med Sven Gräfnings Namibia. Inlämning till KM. Påsikt (3b), digitalt (3b), bildspel.
Enkelt fika – Lars J köper in. Gratis det här året.

§6

§7

Mail om RSF klubbtävling har kommit.
+ Kollektionstävling (Nordiskt fotomästerskap)

§8

Övrigt
- Påminna/göra reklam för fotobokskurs på månadsmötet
- Ev inköp av beachflagga med fotoklubbens namn på. Ca
2.300:- Beslutades att inköpa 1 st.
- Enkel fönsterrenovering i aktivitetshuset ska göras. Vi kan
ansvara för att måla och kitta fönstren i vår lokal
- Sms-lista för utskick till medlemmarna? Ja, om någon tar ansvar
för att administrera detta. Pärsings kollar hur man bäst kan
ordna detta.
- Månadens fotograf . Vi väcker liv i detta igen. Urban påminner
George Grigoriadis om att det är hans tur. (5-6 bilder +
självporträtt)

-

-

-

Dala-digital redovisas 14 november i Gagnefshallen 13.00
Priser till Dala-digital finns delvis i klubblokalen och Ingvar kollar
med Polyfoto i Borlänge.
Aktivitetshuset har fått pengar från Leksands sparbank till inköp
av digital teknik.
Förslag lyftes om att byta bank från Handelsbanken till
Leksands sparbank. Urban kollar vidare.
Från årsmötet – fikabetalningen. Lars tar fram en QR-kod för
Swish. Möjlighet att betala för nio fika samtidigt (kuponger) samt
kontant. Fikapris fr.o.m. nästa år: 35:- inkl swish-avgift.
Peter Reichel får gärna arrangera en resa till Wien till våren.
Information kommer till nästa månadsmöte.

§9

Kommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 3 november kl 19

§ 10

Urban tackade de närvarande och avslutade mötet.

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

………………………………..
Anders Pärsings /justerare

