Bestyrelsesmøde RNFoto 31 juli 2018 kl. 19.00
Deltagere:
Afbud:
Referent:

1.

Jesper, Claus, Jens & Astrid
Jenny
Astrid

Punkt.

Indhold

Valg af referent

Astrid

Action

Claus havde et par emner inden næste punkt på dagsordenen:
GDPR:
Claus uddelte forslag til skrivelse omkring persondatapolitik for RN Foto. Forslaget er i
store træk som SDF har udmeldt.
Man blev enig om at kigge på det, og få det kogt lidt ned.
Måske finde inspiration fra et par andre steder også.
Det blev også besluttet, at RNFoto ikke er data‐behandlere, men data‐ansvarlige.
Det blev foreslået, at man på diverse kontaktlister fremover udelader privatadresse
og kun oplyser navn, e‐mailadresse og telefonnummer.
Kontaktlisterne kan kun rekvireres fra formanden.
Arkiv:
Det blev besluttet, at websitet skal vise resultatlister fra konkurrencer tilbage fra
1996.
Bestyrelsesreferater fra juli 2016.
Regnskaberne skal fremover følge med som bilag i referaterne fra de årlige
repræsentantskabsmøder.
Claus beholder Mads’ billedsekretær‐arkiv tilbage fra 2008 hos sig.
2.

Siden sidst

Billedsekretær:
Konkurrencebilleder indleveres nu til:
Astrid Tyge Nielsen, Genuavej 39, 2300 København S.

Alle vender tilbage
senest 14. aug via e‐mail
med forslag til
udfærdigelse af
persondatapolitik for
RNFoto.

I den aflåste kasse i carporten. Kassen er låst med kodelås.
Koden kommunikeres ud sammen med referatet til klubbernes kontaktpersoner.
Koden skal ikke oplyses på websitet.
Jesper sender Astrid login information til billede upload sammen med en vejledning.

Jesper sender login og
vejledning til Astrid
inden 6. aug.

Upload modulet til websitet forbliver uændret hvormed vejledning til upload og
udskrivning af labels til konkurrencerne ikke behøver redigering.
Forud bestyrelsesmødet var der udsendt forslag til dommervejledning.
Jens havde et par rettelser og vejledningen sendes nu fremover til dommerne, så
snart kontakt information oplyses af værtsklubberne.
Det blev besluttet, at billedsekretæren fremover sender webmasteren kopi af de 40
antagne billeder straks efter resultatlisterne foreligger på de 4 konkurrencer. Dermed
kan web‐galleriet opdateres straks efter dommeraftenen.
Website:
Jesper har knoklet med et nyt site, som blev gennemgået på mødet. Det ser fantastisk
ud og åbnes weekenden 4‐5 aug. 2018.
Man blev enig om, at sitet som minimum skal opdateres 4 gange årligt i forbindelse
med konkurrencerne.
Den gældende forretningsorden skal være tilgængelig og Claus vil sende denne til
Jesper. Sammen med det seneste regnskab og referat af repræsentantskabsmødet i
maj 2018.
Man blev enig om at blive bedre til at sørge for der tages billeder på
dommeraftenerne. Billederne skal på websitet fortælle om RNFotos aktiviteter.
Det blev spurgt om man via det nye website fx kunne hoste fotoklubber, der også
kunne ønske sig et lige så flot website. Men det er imidlertid ikke muligt at opdele
adgang til back‐end.
Kassereren:
Jens savnede bemærkning om kontingentforhøjelsen i referat‐udsendelsen. Og vil
efter bestyrelsesmødet udsende opkrævning til klubberne.
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Claus sender gældende
forretningsorden, referat
med regnskab, samt
flere nyttige links til
Jesper.

Claus fortalte, der var åbnet nye fotoklubber på Sjælland. Dem ville han opsøge og
forhåbentlig hverve til RNFoto.
Det blev vedtaget, at Claus indkøber ny højtaler til slideshows på dommeraftenen.
Claus har projektoren stående hos sig.
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Kommende aktiviteter

Tidligere udsendt og opslået konkurrence‐information fortsætter uændret.
Spørgsmål om upload af konkurrencebilleder henvises til Jesper.
Papir 1

Start:
Slut:
Bedømmelse:
Sted:

Mandag d. 06. august 2018
Mandag d. 17. september 2018
Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 19:30
Torstorp Fotoklub

Og for resten af sæsonen:
Digital:

Start:
Slut:
Bedømmelse:
Sted:

Mandag d. 17. september 2018
Mandag d. 15. oktober 2018
Mandag d. 26. november 2018 kl. 19:30
Kronborg Fotoklub 2018

Papir 2:

Start:
Slut:
Bedømmelse
Sted:

Mandag d. 07. januar 2019
Mandag d. 04. februar 2019
Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 19:30
Negativ Roskilde

Serier:

Start:
Slut:
Bedømmelse:
Sted:

Mandag d. 11. februar 2019
Mandag d. 11. marts 2019
Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 19:30
Køge Fotoklub

Repræsentantskabsmøde holdes onsdag d. 22. maj 2019 i Ølstykke Fotoklub.
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Jens udsender
kontingent opkrævning.
Claus indkøber højtaler
til slideshows.

4+5

Forslag og Eventuelt

Henvendelsen fra Jyllandsposten blev besvaret med, at RNFoto ikke videreformidler
aktiviteter af kommerciel karakter.
Ligeledes er det muligt for Iversen Company selv at kontakte fotoklubbene for
arrangementer og salg af fotopapir.
Vi drøftede muligheden for at kontakte andre fotoklubsammenslutninger i Danmark
med vidensdeling for øje.
Der har tidligere været arrangeret et heldags‐seminar i Århus. Måske vi skulle se om
der kunne tages initiativ til et sådan igen.
Jesper vil videresende præsentationerne fra seminaret.

6.
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Næste møde

Tirsdag d. 30. oktober 2018 kl. 19:00

Jesper sender
præsentationer fra
seminar i Århus.

