Till medlemmarna
Vi vill påminna om att årsmötet hålls i Folkets Hus 14/3 klockan 18. Alla
är välkomna.
Under februari drog två intressanta projekt igång i bildarkivet utöver
Öppet Arkiv- kvällarna.
Det ena är överföring av information från det analoga ”Pärm arkivet” till
det digitala arkivet på ”nätet”, som nu innehåller 13.000 bilder. En
registreringsgrupp har under hösten utbildats och drar nu igång sitt arbete
under februari med fullt ös. Här vill vi passa på att efterlysa medhjälpare
från våra medlemmar eller andra intresserade. Vi behöver personer som
har datavana, dels personer som kan minnas vad som många gånger inte
står att läsa om i våra fotopärmar, alla kategorier.
Det andra projektet är en Filmkurs; Samhället berättar 2.1 som också
drog igång under februari. Ingrid informerar medlemmarna.
Om bägge dessa projekt och öppettider för Öppet Arkiv, finns information
på hemsidan.
Hela vårt arkiv finns på ”nätet” och hittas lättast via vår hemsida.
Om du har synpunkter på hemsidans layout eller innehåll, tveka inte att
meddela webbmaster. Om du har bekant som är medlem i Bildarkivet och
inte får detta nyhetsbrev och som vill ha det så bed hen att
meddela kassören.
På hemsidan kan du läsa att våra 13.000 bilder nu är digitaliserade och
sökbara på nätet. Du kan framöver beställa bilder när vi fastslagit rutiner
och tillvägagångssätt.
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 2019 finns här.
Projektet "Samhället berättar 2.1" finns publicerat på Youtube och
Facebook och uppdateras efter hand. Se länk på hemsidan.
Varför inte ge bort en bok eller DVDn till bekanta eller affärskontakter.
Info var du kan köpa den finns på hemsidan.
Våra öppettider och datum till Öppet Hus i Folkets hus aviseras på
hemsidan.
Vi önskar medlemmarna en trevlig vår.

