Acta de la reunió de la Junta Directiva de I'Associació Fotográfica
Photosagrera, celebrada el dia 27 de novembre del 2018, a les 18 hores,
al Centre Civic de la Sagrera.
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.

2. Creació del nomenament de soci d'honor de Photosagrera.
3. Concessió de la primera distinció de soci d'honor.

1.

És dona per aprovada l'acta anterior.

2. Després de debatre els criteris i les normes, per la concessió de ta
distinció de soci d'honor, s'ha anibat per unanimitat al la següent
Els candidats a la distinció, caldrá que siguin socis de ple dret en el
moment de la concessié.

El nomenament és fará a proposta de la Junta, que ho haurá d'aprovar
per majoria simple.També els socis podran presentar a la Junta una
candidatura.
Es tindrá en compte els mérits dels candidats que hagen contribuit de
manera important al desenvolupament i bon funcionament de la nostra
associació i de la seua participació en els actes propis de !a difusió

d'una associació fotográfica com la nostra. També es valorará la
personalitat, empatia i capacitat de relació amb la resta de socis,

No es fixa una periodicitat per a la concessió de la distinció, siné quant
els mérits d'algun soci ho justifiqui.

L'entrega

de Ia distinció, i a

fi de donar-li més difusió, es fará

preferentment durant els actes de certa relleváncia en els que assisteixin
un nombre representatiu de socis. És potestat de la Junta, determinar el
dia i e! lloc de l'acte.

3. La junta per unanimitat, i d'acord amb els requisits acordats, aprova
concedir el primer premi de Soci d'Honor de Photosagrera a Xavier
Basiana Vers, amb el nostre sincer agraTment. També s'acorda que el
lliurament es fará el dia catorze de desembre durant el sopar de Nadal.

Sense més temes a tractar, es dóna per acabada la reunió

a les 20

hores.

El President

El Secretari

Assistents: Josep Lluís Roig, Magda Llorens, Eduard Feliu, José Rubio, Joan Ramón Elias, Manuel
Muñoz, Joaquim Llopis, Amalia Quinteiro, Juan López.

