Sammenslutningen af fotoklubber i Nordsjælland og Storkøbenhavn

RNFoto Bestyrelsesmøde
30. oktober 2018

Kl. 19:00

Cafe 13, Kisumparken 2,
2660 Brøndby Strand

Referent

Jenny Bergquist/Claus Djervad

Deltagere

Claus Djervad (CD), Jens K. L. Jørgensen (JKLJ), Astrid Tyge
Nielsen (ATN), Jenny Bergquist (JB).

Fraværende

Jesper Therkildsen (JT) er på arbejde

Siden sidst – Indledning v/ Claus Djervad
Har vi gjort hvad vi lovede?

Har vi glemt noget?

Konklusioner

Arkiver fra Jørgen, Mads og Claus ligger alle på OneDrive
(Miscrosoft Cloudløsning). Kun formand og evt. kasserer har
brug for at kunne tilgå dette. Øvrig bestyrelse kan hvis
nødvendigt få skrivebeskyttet adgang. Jens vil digitalisere
gamle filer fra arkivet, så de også kan lægges på drevet.
Kassen til indlevering af billeder virker efter hensigt. Koden
er sendt til kontaktpersonerne efterhånden, som de afleverer.
Claus har talt med Klub Key Point om optagelse i RNF. Da de
har valgt at drive deres ”klub” som en virksomhed, kan de
ikke blive medlem af RNF. Claus kontakter KKP og hører om
de vil på listen over foredragsholdere.
Højtaler til brug ved bedømmelser er indkøbt og virker efter
hensigten.
RNF’s persondatapolitik. Astrid har spurgt Michael fra
Amager FK om RNF må bruge den har har lavet. Michael har
givet mundtligt udsagn om, at vi frit kan bruge den han har
lavet til AFK

Hjemmesiden v/Jesper Therkildsen (CD informerer)
CD har været i kontakt med Jørgen Bresson, som betaler denne gang (regning kommer), og
efterfølgende overføres domænet til JT.
Ved fejl på RNF´s hjemmeside, skal bestyrelsen hurtigst muligt informeres, og gives
eventuelle løsninger på problemer som kan opstå som følge af disse fejl.
Regnskab v/ Jens K. L. Jørgensen
Status på regnskab – balance 25385, 39 kr.
Vi opfordrer klubberne til at komme med ideer til gode arrangementer som RNF kan bakke
op om. Der er penge til at støtte op om dem.
Konkurrencer v/Astrid Tyge Nielsen
Afholdelse af papir1 gik godt.
Åbne Emner
Det kan anbefales at få Ove Lyngsie (KFAK) til at komme en tur i klubben og fortælle om den
nye struktur i SDF.
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Papir 1 - forløb
Fejl på diplom

CD sender fremover dokumenter, diplomer mm. til korrektur
hos ATN før udgivelse.

Afregning til dommer

Et hændeligt uheld som JKLJ sørger for ikke sker igen

Eventuelt

Her kan intet besluttes kun drøftes

Som følge af et forslag fra
Prisme 82, blev det
diskuteret om der skulle
ændres på de nuværende
2Mb for filstørrelsen på
billeder.

CD vil undersøge hvilke filstørrelser SDF bruger og så retter vi
ind efter det.

4. dec. Julefrokost

– evt. Rådhuskælderen Roskilde eller Pipers hus i byparken.
CD undersøger plads og parkeringsmuligheder.

Ny kasserer

JKLJ vil trække sig fra kassererposten til årsmødet.
JKLJ vil spørge vores revisor om han vil overtage posten.

Ny suppleant

Jenny trækker sig som suppleant til årsmødet.
Klubberne orienteres om dette ved indkaldelsen til januar

Næste møde

29. januar 2019 hos Jenny som siger ja tak

Formanden takker for et godt møde, som sluttede 20:45

Underskrives af referent og dirigent:

