Rauman Kameraseuran syyskokous
Torstaina 13.12.2018 klo 18.00
Uotilan Sininen Koulu, Tuomistontie 1, Rauma
Käsitellään sääntömääräiset asiat
Asialista
1.

Kokouksen avaus

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus toimikaudelle 1.1.-31.12.2019
•

Hallitus ehdottaa jäsenmaksuksi 26 €, alle 18-vuotiailta 14 €, ei liittymismaksua

6.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio toimikaudelle 1.1.-31.12.2019

7.

Päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärä
•

8.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä mahdolliset varajäsenet
•

Nykyinen hallitus: Teemu Laulajainen, Sanna Kinnunen, Petri Segerroos, Janne Lehtinen, Essi Jokela, Marja
Äijälä

•

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan

•

Hallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuorossa
vuosittain

•

Hallituksen varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan

•

Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset valitaan arvalla. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen.

9.

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
•

10.

Nyt: Mikko Vapanen ja Arto Takkinen. Varalla Merja Elo ja Harri Vanne
Valitaan seuralle kolmihenkinen arvostelulautakunta ja sille kaksi varajäsentä

•

11.

Nyt: puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä, ei varajäseniä

Nyt: Mikko Vapanen, Tiina Poimio ja Nils Nyman. Varalla Teemu Laulajainen ja Sari Vaaranvuo.
Muut esille tulevat asiat.

12.

Kokouksen päättäminen
RAUMAN KAMERASEURA ry
www.raumankameraseura.net
Puheenjohtaja Teemu Laulajainen
Sihteeri
Sanna Kinnunen

rkshallitus@gmail.com
raumanksinfo@gmail.com

Tervetuloa marraskuun jäsentapaamiseen torstaina 13.12.2018 klo 18 alkaen ja
vakiostudiovuorolle lauantaina 15.12.2018 klo 13-17.
Kokoontumispaikkana jäsentapaamisessa Uotilan sininen koulu ja studiovuoroilla
vanha ja tuttu Kellariteatteri, johon käynti Pallerokujan päästä.

VUODEN KUVAAJAKILPAILU
Vuoden kuvaaja kilpailuun voi osallistua 3 digikuvalla sekä 3 vedoksella (6 kuvaa/ kuvaaja).
Digikuvien viimeinen lähetyspäivä on 3.1 ja vedokset tuodaan tammikuun jäsentapaamiseen
3.1.
Kuvien lähetys osoitteseen rkskuvat(at) gmail.com viimeistään 3.1.2018. Kuvien nimestä
tulee selvitä kuvan sekä kuvaajan nimi. Kuvan pisin sivu saa olla max 1500 pikseliä. Kuvien
on oltava jpg-muodossa.
Tarkemmat säännöt vuoden kuvaajakilpailuun löytyvät Rauman Kameraseuran sivuilta
http://raumankameraseura.net/?p=4624

JOULUKUUN JÄSENTAPAAMISEN OHJELMA
Joulukuun kokouksen aluksi pidetään syyskokous, kokouksen agenda syyskokouskutsun
mukainen. Jos joku tuntee palavaa kutsumusta tulla mukaan halitukseen kehittämään
Rauman Kameraseuran toimintaa, voi laittaa viestiä raumanksinfo@gmail.com.
Tarjolla normaaliin joulukuiseen tapaan glögiä, joulutorttuja.

TULEVAT STUDIOVUOROT
Kameraseuran vakiostudiovuoro joulukuussa on lauantaina 15.12. klo 13-17.
Paikalla malli.

Vuonna 2019 studiovuorot tulevat olemaan sunnuntaisin tehdyn jäsenkyselyn
pohjalta tehdyn päätöksen mukaan.
Tervetuloa tutustumaan studiokuvauksen maailmaan inspiroitumaan muiden
kuvaajien kanssa!
TULEVAT KURSSIT
Tammi-helmikuussa on tulossa viikonlopun mittainen Photoshop -kurssi Nilsin
vetämänä Kansalaisopiston tiloissa. Seuraa ilmoittelua 😊

Terveisin,
Teemu, Petri, Sanna, Essi, Marja ja Janne

