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Møter og aktiviteter
Det er gjennomført 10 ordinære klubbmøter i 2015. 
Styret har vært samlet 3 ganger. 
Klubbmøtene har vært i møterommet i 2.etg i bygget. Vi startet å bruke 2.etg i 
2014, noe vi har vært veldig fornøyd med og fortsatt med i 2015.
Ettersom vi møtes én gang per måned, har vi hatt kåring av månedens bilde på 
hvert møte. Vinnerbildet printes og henges opp på Elite foto i Askim frem til de siste 
månedene av 2015, hvor vi har begynt å stille ut vinnerbildet hos Galleri Graf.

Vi har hatt vært innom ulike tema på møtene. Vi har blant annet snakket om 
bildeteknikken Bokeh. Det var et praktisk møte som fristet til gjentakelse. 
Sunniva holdt et foredrag og viste bilder av bjørn tatt på fototur i Finnland. 
Vi har vært på besøk hos Studio CB og fått en kort innføring i studiolys. 

I mars ble vi invitert på foredrag med Marcel Leliënhof i regi av Moss Fotoklubb. En 
del medlemmer møtte opp og hørte på hans inspirerende foredrag.
I tillegg har vi hatt to fotoutflukter med modell, en tur til fotostudio i Oslo hvor man 
fikk prøve seg på fotografering i studio og en tur til Bilskroten.
 
Generelt så ønsker vi at flere medlemmer møter opp på både møtekveldene og 
på utfluktene. Vi har brukt facebook mer aktivt i fht bildene som har vært med i 
konkurransene, her kan vi bli enda mer aktive, men det kommer seg.

Økonomi
Klubbregnskapet for 2015 viser et overskudd på kr 4 471,94.
De største inntektene kommer fra medlemskontingenten med kr 8000,00 og 
Grasrotandel Norsk Tipping på kr 6 462,32. 
De største utgiftene er til printer og printerrom med kr. 7 748,82.


