Föreningen Värmlands Fotoklubbar

Klubbledarträff
Tid:

6 oktober 2018 kl 09.00 -12.00

Plats:

Karlstads Nya Fotoklubbs lokaler

Närvarande:

Ulrika Rydh, Årjängs Fotoklubb
Peter Jonasson, Årjängs Fotoklubb
Tommy Petersen, Naturfotograferna, Arvika
Roland Thuvander, Karlskoga Fotoklubb
Björn Lindberg, Karlstad Nya Fotoklubb
Bernt Magnusson, Kristinehamns Fotoklubb
Ingvar Åhlin, Sunne Fotoklubb

Bernt Magnusson hälsade alla välkomna och mötet kunde konstatera att sex av tolv
värmländska fotoklubbar är närvarande. FVF är således beslutsmässig. Kallelse med
påminnelse har utgått. Inga besked i ställda frågor har lämnats in.
1 Utvärdering av 2018-års Värmlandsfoto
● Tid och plats hade fungerat bra
● Sammanställning av resultatet hade gjorts föredömligt av Peter. Han kommer
att lägga in resultat för klubbarna på FVF:s hemsida. De individuella
resultaten framgår av den katalog som Peter har framställt och distribuerat till
klubbarna. Vi hade en längre diskussion om lagen (GDPR) tillåter att även de
individuella resultaten skrivs på hemsidan men enades om endast ha dem i
skriftlig form.
• Björn, som varit i GDPR-branschen, kommer att bevaka Karlstads Nya
Fotoklubbs möjligheter att uppfylla GDPR-kraven, primärt avseende
hantering av medlemsregister. Erfarenheter kan delges övriga klubbar i FVF.
Observera att konstnärlig verksamhet inte omfattas av dessa bestämmelser
men det kan finnas annat som varje fotoklubb och fotograf ska tänka på.
2 Mötet beslutade att inte skriva ut diplom utan endast skicka dem digitalt klubbvis och
att kräva motivering från juryerna endast av de tre förstaplaceringarna men att skriva
motivering bör finnas till diplomerade bilder. Diplom kommer dock INTE att fysiskt
delas ut på grund av upplevt ointresse för diplom och av kostnadsskäl, ca 1500kr.
3 Efter förslag på årsmötet beslutade mötet att senarelägga sista inlämningsdag till 31
januari. Från jury skall vi ha resultatet senast den 17 mars och årsmötet planeras till
den 13 april.
4 Bernt har varit i kontakt med Naturum på Mariebergsskogen och fått löfte om att
Värmlandsfotos utställning 2019 får vara där med början 13 april 2019. Ingen
kostnad tas ut och stöd för marknadsföring ingår. Hängning av vinnande bilder sker
gemensamt i samband med årsmötet. Tommy kollar om även årsmötet kan hållas där.
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2020 kan Värmlands museum åter att komma ifråga.
5 För att täcka kostnaderna som FVF har för Värmlandsfoto beslutades om en
deltagaravgift på 50 kr/deltagare. Alla klasser ingår. Det bör ge ett tillskott i kassan
på ca 2500 kr som räcker till priser.
6 Vi beslutade att återgå till den gamla märkningen av bilderna med endast siffror och
bildtitel. Ingvar anpassar Excelfilen till detta.
7 Ingvar och Peter ska sammanställa en checklista till klubbarna som klargör vad deras
uppgifter är. Tävlingsbestämmelserna kan även fungera som checklista.
8 Excelfilen döps om från Deltagarförteckning till Resultatlista.
9 Mötet beslutade att temat för klass 7 skall vara Dimma.
10 Roland Thuvander kontaktar Bengt Bjurström och frågar om han kan ställa upp som
presentatör på Värmlandsfoto. Bernt kollar även med 2016 års presentatör Monika xx
som eventuell ersättare.
11 Eventuellt kommer vi att ha möjlighet för besökande på utställningen att rösta fram
Publikens Favorit och att vinsten i så fall blir en kopia av den bilden. Vi får göra
tillägg i tävlingsbestämmelserna om detta om årsmötet så medger.
12 Lån av ramarna. Klubb som vill låna ramarna får själva hämta dem där de för tillfället
befinner sig och se till att de finns på plats vid nästa Värmlandsfoto. Alla ramar ska
alltid finnas samlade på en plats och ersättas vid eventuell skada.
13 Vad gäller utskrift av bilder för utställning är det respektive fotograf eller klubb som
sköter det. Två anledningar: Fotografen har originalet. Fotografen bedömer hur fotot
passar i ramens format 40x50.
Mötet avslutades och avrundades med förtäring av den obligatoriska smörgåstårtan

Sunne den 6 oktober 2018

Ingvar Åhlin
Sekreterare

Bernt Magnusson
Justeras

