Medlemsmöte för medlemmar i KKV Grafiken i Stockholm 24/3 2021
- Via Zoom
Dagordning
1.

Val av:

- Möteshållare
- Sekreterare

2.

Presentation.

- Kort presentation av de avdelningsansvariga och de som tagit på sig ett tekniskt ansvar: Ellen, Hilda, EvaMaria och Maria.

3.

Städning/Rutiner i verkstan.

- Under pandemin får de som använder verkstan städa efter sitt arbetspass? Även helt vanlig golvstädning
behöver bli mer regelbunden. Minska oljan och fettet i avloppet.
- Hur ska utrustningen skötas t ex filtarna i Krause-pressen?

4.

Kurser.

- Vill någon hålla i en kurs eller workshop anmäler man det till grafiken@kkv.nu eller grafikenkkv@gmail.com
5.

Avdelningsansvariga.

- Val av avdelningsansvariga för 2021. Vi behöver bli Fler Aktiva medlemmar som kan:
- Hålla kurser och workshops
- Introducera nya medlemmar
- Hålla i visningar
- Någon som kan ansvara för att samla in material till Årsberättelsen,
- Någon som ansvarar för ansökning av externa bidrag/äskar pengar till verksamhet, material och maskinpark
inhouse/och utanför osv.

6.

Tids-rapporteringen.

- Ny rutin är att en börja dagen med att fylla i tid-rapporten. Har du bokat dig i kalendern vet du antagligen hur
länge du har tänkt att vara i verkstan.
- All din tid ska bokas i kkv grafikens kalender.se !! D v s ska du åka till KKV så bokar du tid i kalendern även om
du ska göra annat än att trycka. Enda undantaget skulle vara om du ska hämta eller lämna material.

7.

Bestämda dagar för introduktion i verkstan av nya och tidigare medlemmar:

Onsdag 16 mars kl 13, Lördag 17 april kl 10, Torsdag 20 maj, juni?

8.

Aktiviteter i verkstan och kommunikation om verkstan:

- Det finns 2 PDF:er om verkstan och dess utrustning. En på svenska och en på engelska.
- Vad saknar du som medlem här?
- Hur fungerar vår nya verkstad? Ny press, FP-lampa, skärmattan på stora bordet.
- Hurtsarna…
- Drömmar om: FP-tillbehör, Vertikal Ets-tank, Akvatintskåpet, passepartoutskärare, valsar...vad mer?
- Vad kan just Du ställa upp och bidra med?

9.

Övriga frågor.

10.

Mötet avslutas.

