oktober 2020

INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE
Tid: Onsdag 4. november 2020, kl. 19:00 - ca. 22:00.
Sted: Klubblokalet på Melkeplassen; Arne Abrahamsens veg 1.
Hjelp: Styret er takknemlig for hjelp til rigging fra kl.18:30 og rydding etter møtet.

COVID19:

Bergen Kommune har gitt oss aksept på å avholde ordinært møte på Melkeplassen. Vi
som møter må være friske og følge gjeldende retningslinjer for smitteforebygging:
•
•
•
•
•

Holde minst 1 meter avstand.
Holde foreskrevne hygienekrav. Hoste/ nyse i armhulen. Ha rene hender.
Styret anbefaler munnbind hvis ikke 1 meters regelen kan opprettholdes. Munnbind anbefales
ved ankomst og mingling hvor vi fort kan komme tettere enn 1 meteren. Kan tas av når vi sitter.
Styret spriter egne hender, dørhåndtak og sanitærarmatur før møtet.
Kun kaffeservering i pappkrus!

MØTEPROGRAM
1. Velkommen.
2. Nytt fra klubbstyret v/ styreleder.
3. BFF Klubbkonkurransen 2020 (dersom tilstrekkelig deltakelse). Filmvisning hvor
klubbmøtet er jury. Ordinært juryarbeid utgår.
4. Valg av filmer til Bykampen 2020.
5. Faglig 1: "Om redigering av video med mobiltelefon".
6. Nye Flax-filmer.
Regler for Flax-film
Nyere kameraopptak, redigert til maks 10 minutter, med tittel, fritt tema. Minst 3 bidrag pr. år
kvalifiserer til deltakelse i Flax-trekning i desember, men autorer har max tre lodd i trekningen.

7. Faglig 2 dersom tiden tillater det: "Noen smarte kameratyper for reiser".
8. Nye medlemsfilmer (ferdig film som ikke deltar som Flax-film).
Klubbstyret ønsker at dere sender inn bidrag et par dager før våre møter ved å bruke en fildelingstjeneste.
Max.1920x1080 størrelse. En god løsning som du bruke er Filemail Desktop som er lite gratis program; lett og
raskt i bruk. Last det ned til din datamaskin. Du velger for Windows eller macOS. og du er i gang!
Bidrag sendes helst 2 dager før møtedagene til kontakt@bergenfritidsfilmere.no Da kommer vi raskere i gang
med medlemsmøtene og vi har alle bedre kontroll i framvisning av filmbidrag!

Velkommen!
mvh
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