Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura - 19 de gener de 2008

Acta constitucional
Obrí la sessió Albert Masó, com a soci de la ICHN amb més antiguitat dins de la Institució i
trasllada la benvinguda de part del Consell Directiu de la ICHN.
Hi varen assistir: Francesc Balaguer, Joan Canals, Helios Dalmau, Roger Joan de Marfà, Roger
Eritja, Jep Flaqué, Joan Guillamat, Albert Masó, Amadeo Molina, Francesc Muntada, Pau Núñez,
Miguel Ángel Pedrera, Marta Queralt, Joaquim Reberté, Anna Ribera Crusafont, Ignasi Rovira,
David Vilasís i Jordi Xampeny. També assisteix José Manuel Sesma en representació de
l’associació Objectiu Natura, nova entitat adherida de la ICHN. En total, 18 socis numeraris,
quòrum suficient per a l’adopció d’acords. La resta de socis excusen la seva absència i, en
alguns casos, han enviat suggeriments (vegeu Pla de treball per al 2008).
Els punts de l’ordre del dia són aprovats per assentiment tal i com són exposats (Objectius
generals, Pla a de treball per al 2008, Normes de funcionament intern) a excepció de dos:
1. La proposta de codi ètic resta a l’espera de rebre esmenes fins a l’1 de febrer.
2. El nom i sigles del grup se sotmet a votació i resulta guanyadora la proposta inicial:
Societat Catalana de Fotògrafs de Natura, amb les sigles SCFN.
S’accepta l’oferiment de Francesc Muntada per ser el representant del grup davant el Consell
Directiu de la ICHN.
Helios Dalmau s’ofereix per assumir la responsabilitat de les relacions externes.
Roger Eritja s’ofereix per responsabilitzar-se d’organitzar un cicle de projeccions.
Albert Masó s’ofereix a estudiar i coordinar la possibilitat de realitzar accions formatives.
Jordi Xampeny i Joan Guillamat es responsabilitzen de posar en funcionament i moderar un
primer fòrum provisional que permeti posar en contacte els socis i penjar documents a l’abast
de tots ells.
Joan Canals s’ofereix per muntar un primer directori de socis que contingui una foto i les dades
bàsiques de cadascun d’ells.
Entre tot el collectiu s’assumeix la tasca d’elaborar un Quadern de recomanacions i precaucions
per a l’activitat fotogràfica en la natura.

