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§1

Enköpings fotoklubb

Protokoll

Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat
§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänndes.
§3

Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll (årsmötesprotokoll) gicks igenom. Organisationsnr skall infogas i stadgarna.
Klubben har deltagit i Vår Konst med ett gott resultat
§4

Ekonomi

Klubben har 16 betalande medlemmar.
Klubbens saldo uppgår till 21366:23. Göran Sollfors uppdras att kontakta banken och undersöka hur
klubben kan ansöka om ”två i förening”
Statuterna för Sven Olle Petterssons fond har ej redovisats. Om inga statuter framkommer beslutar
styrelsen att ta upp frågan på nästa tisdagsmöte
§5

Planerade aktiviteter

6/6 i skolparken. Asp utses till samordnare.
Trädgårdsdagen i September. Frågan om vem som vill samordna utställningen skall tas upp på
månadsmöte.
Besök på fotografiska. Styrelsen beslutar att besöket skall ske senare i höst. Styrelsen kollar upp
kommande utställningar och föreslår datum på månadsmöte.
Höstutställning. Sollfors får i uppgift att kolla med Walinska gården om lämplig tidpunkt.
Fotoklubben har lovat biodlarna att agera domare på fototävling i samband med trädgårdsdagen
§6

Fotokurs

Asp uppdras att ta fram en kursplan. Kursen bör ha ett kurstillfälle på helgen för att kunna
fotografera under goda ljusförhållanden.
Havseden uppdras att kolla deadline för att få med kursen i vuxenskolans höstbrochyr.
Kursavgiften beslutas att vara 995:- per deltagare

§7 Materiel
Diskussion om att köpa in en ny bakgrund till studiofotografering. Beslut att köpa in en bakgrund
togs. Val av färg beslutas senare
Inventarielista
§8

Övrigt

Nästa månadsmöte blir fågelfotografering i Hjälstaviken (Peter Griph)
Snacks och dryck under Vår konst betalas av klubben mot kvitto.
Fika på månadsmöte står klubben för.
Inköp av banderoll,visitkort för klubben och namnbricka att användas vid utställningar etc
diskuterades. Sollfors kollar pris.
Vid varje månadsmöte bör inriktning för nästa möte beslutas
Förslag till dagordning tas upp på nästa månadsmöte.
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Jan Erik Havseden. Ordförande

Mats Asp. Sekreterare

