
Inbjudan till mellannorrlänska 
distriktets fotostämma och foto-
utställning 2012

Bollnäs fotoklubb har nöjet att hälsa alla medlemmar i MND, 
och alla andra intresserade, välkomna till Bollnäs söndag den 
6. maj!

PROGRAM
09:30  Samling med fika och macka
10:00 DIFO-stämman
11:00 Redovisning av klass C, Färg påsikt
12:00 Lunch
13:00 Redovisning av klass A, Monokrom påsikt
14:00 Bensträckare och eftermiddagsfika
14:30 Redovisning klass D, Digitalt
15:30 Bildspel från Gävle fotoklubb
16:00  Utdelning av diplom och plaketter
Alla angiva tider är c:a tider!

ERBJUDANDE HELDAGSPAKET
Vi kan i samarbete med Kajsas Kök& Café kan vi 
erbjuda ett heldagspaket bestående av:

Förmiddag: Kaffe med ostsmörgås
Lunch: Husmankost (två rätter att välja mellan) 
inklusive sallad, smör, bröd och kaffe.
Eftermiddag: Kaffe med kaka

Pris: 150 kronor som betalas kontant under 
DIFO till vår kassör. Ni som vill ha detta måste 
senast 27. april anmäla intresse till tommy.
stokka@gmail.com eller på 0707954940. Hör av er 
vid speciella önskemål!

Stämman och fotoutställningen sker i Bollnäs nyrenoverade kulturhus, karta finns på sidan 2!

Till årets stämma har 8 fotoklubbar lämnat in totalt 464 bilder, fördelat på 164 i klassen färg påsikt, 139 i mo-
nokrom påsikt och 161 i den digitala klassen. 30 bilder har valts ut i varje klass. 

Jury i den digitala klassen har varit Börje Wallgren och Lars Lindahl från Gävle fotoklubb, medan jury för 
färg påsikt och monokrom påsikt har varit kulturintendent Johan Kock

Dagordning till mellannorrlänska distriktets fotostämma finns på sidan 3.

vi i bollnäs fotoklubb hälsar alla
varmt välkomna till difo den 6 maj

www.bollnas-fotoklubb.se



Besöksadress
 Kulturhuset Bollnäs
 Collinigatan 12
 821 43 Bollnäs

 Ingång från Odengatan

Kulturhuset i Bollnäs

Har ni problem med att hitta, ring Tommy på 070 795 4940.



DIFO 2012 - Bollnäs

    DAGORDNING MELLANNORRLÄNSKA DISTRIKTETS FOTOSTÄMMA

1 Hälsa alla välkomna

2 Konstatera att årsmötet är vederbörligen utlyst

3 Godkännande av dagordningen

4 Val av ordförande vid årsmötet

5 Val av sekreterare vid årsmötet

6 Val av 2 justeringsmän, kvinna/man, för årsmötet och tillika rösträknare

7 Ordförande förrättar upprop om ombud för klubben

8 Verksamhetsberättelse och kassarapport

9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året

10    Val av ordförande för 1 år

11    Val av ledamöter för 2 år: förslag Ove Sandeheim och Urban Rundblom
             Kerstin Andersson och Kjell Nilsson har 1 år kvar

12 Förslag på ersättare: Rolf Andersson, Ljusdal och Hans Strömberg Bollnäs

13 Val av revisorer på 1 år: Maj-Anita Persson och Ann-Christin Jäderholm 
 Hudiksvall samt val av suppleant på 1 år: Kalle Hammarberg Hudiksvall

14 Valberedning är fn Sture Claesson, Söderhamn och Björn Viklund, Sundsvall
 Önskemål från Björn är att byta med en yngre förmåga

15 Årsavgift för 2013

16 Nästa års arrangör för stämma och utställning

17 Förslag att ta bort Dia som klass

18 Förslag att göra digitala klassen till en kollektionsklass: 2-5 bilder

19 Övriga frågor

20 Avslutning


