Hej alla medlemmar i Bildarkivet 18-11-02
På vår hemsida hittar du aktuell information och
uppdaterad medlemslista.
Sekreteraren meddelar:
1.
2.
2.

4.

Vi har beslutat att ge ut den traditionella årskalendern. Kategoritemat
för 2019 kommer att bli ”äldre personfoton”.
Vi kommer att delta i Julmarknaden den 8 dec. med försäljning av
våra böcker, DVD och årskalendern för 2019.
Arkivvärdar hjälper besökare i arkivet att hitta bland digitala och
analoga motivkategorier vid ”Öppet arkiv kvällar” i Folkets Hus.
Kl 17 00 -19 00, 8 och 22 nov och 6 dec.
Hela vårt arkiv finns på ”nätet” och hittas lättast via vår hemsida.

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 på 75:och är aviserade om för liten inbetalning. Se Medlemslistan.
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 8.000 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 2018 finns här.

Projektet "Samhället berättar 2.0" finns publicerat på Youtube och
Facebook och uppdateras efter hand. Se länk på hemsidan.
Med vänlig hälsning
Lars Ericsson
Kassör och webbmaster

