Hej alla medlemmar i Bildarkivet 18-07-31
Vi är glada att kunna ha Öppet hus under sommaren för att bereda våra
sommargäster, sommarboende och semesterfirande medlemmar ett
SOMMARÖPPET BILDARKIV! Vi håller Öppet Hus torsdag 2/8 från kl 13 0019 00 i vår nya hemvist i Folkets Hus Hamburgsund. Arkivvärdar hjälper
till att hitta bland 33 olika motivkategorier där alla foton är samlade i 88
pärmar. Hela arkivet är numera skannat och digitalt och vi kommer att
kunna visa valda foton på 27 tums bildskärm. Det kommer också att vara
möjligt att köpa våra böcker samt kolla in vårt förnämliga bibliotek där
medlemmar kan låna fritt.
På vår hemsida hittar du aktuell information och
uppdaterad medlemslista.
Det är tre medlemmar som betalt in medlemsavgift utan att skriva vem
som betalat.
Okänd Bankavi 051504059852 1 2/5
Okänd Bankavi 051632009348 1 4/5
Okänd Bankavi 051673015624 1 8/5
Meddela kassören om du kan bekräfta din inbetalning så att du blir
bokförd som betalande.
Det är dessutom några som betalat den gamla avgiften och är aviserade
om för liten inbetalning. Se Medlemslistan.
På hemsidan kan du läsa att våra 8.000 bilder nu är digitaliserade och
sökbara på nätet. Du kan framöver beställa bilder när vi fastslagit rutiner
och tillvägagångssätt.
Just nu pågår ett arbete i Bildarkivet som skall ”reformera” Öppet Hus
med värdar och övrigt arbete i föreningen.
Vi har infört ett alternativt sätt att betala medlemsavgiften. För dig som
har SWISH, använd numret 123 019 22 37, skriv i Meddelanderutan ditt
namn med tillägget MA (MedlemsAvgift). Om din e-postadress inte finns
med i medlemslistan, skriv den också.
Medlemslistor från 2016 till 2018 finns här.
Projektet "Samhället berättar 2.0" finns publicerat på Youtube och
Facebook och uppdateras efter hand. Se länk på hemsidan.
Bildarkivet önskar dig en fortsatt varm och förhoppningsvis våtare
sommar.
Med vänlig hälsning

