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Årsberetning 2013 

 

I februar 2013 valgte årsmøtet følgende styre: 

 Formann:   Henning Pytterud 

 Nestformann: Svein Hauknes 

 Sekretær:  Heidi Kvale Uglum  

 Kasserer:  Valter Bakkene 

 Styremedlem:  Øyvind Torp (er også web-ansvarlig) 

 

Det har i tillegg til årsmøtet vært gjennomført 18 ordinære klubbmøter. Styret har 

vært samlet 4 ganger i løpet av året.  De fleste møtene er avholdt på Askim 

videregående skole. På slutten av året har vi forsøkt å samles i klubblokalene for å 

diskutere bilder. Selv om det er trangt, er hovedinntrykket at  det har vært ganske 

vellykket. 

 

Økonomi 

Regnskapet viser et underskudd på ca 11 000. Det meste av dette er kostnader til 

materiell i forbindelse med utstillingen i oktober/november. 

 

Møter 

Vi har møttes hver 14. dag med kåring av månedens bilde annenhver gang.  

På møtene har vi tatt opp forskjellige temaer som medlemmene er interessert i, og 

vi har diskutert bilder som medlemmene har hatt med seg for visning. 

Noen av medlemsmøtene var erstattet med besøk. Vi var hos Elite foto og fikk 

innføring i fotoforretningene behandling av bilder. I april var vi hos Marina 

Tennefoss og fikk demonstrert studiofoto. 

På våren var videointeresserte medlemmer samlet til et ”ekstramøte” om 

videoredigering. 

 

Konkurranser 

Månedens bilde har vært gjennomført på annethvert møte. Hvert medlem har 3 

poeng å fordele fritt. Vinnerbildet henges opp hos Elite foto. Med papirbilder i selve 

konkurransen og digital innlevering til hjemmesiden har det vært betydelige 

vansker med å få inn alle bildene digitalt. Derfor ble det forsøkt å bedømme digitalt 

på møtene i klubblokalene. Erfaringene så langt er forsiktig positive. 

 

Østfoldfotografen ble arrangert i Moss. Det var bare noen få deltagere fra vår klubb 

og Tore Holmen hentet hjem premie for et av sine bilder - gratulerer. 

 

Utflukter og kurs. 
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Fotoutflukter er mest aktuelt sommerstid. Det må sies at oppslutningen om 

utfluktene har vært beskjeden. Mye av årsaken ligger i at det ved flere planlagte 

utflukter var elendig vær. Utflukten til reptilparken i Oslo ble gjennomført med en 

håndfull deltagere. Vi har sett bilder fra utflukten i konkurransen om månedens 

bilde. Vi var også i botanisk hage og ved Østensjøvannet i nydelig sol og med bra 

oppslutning.  

 

Fotoklubbene i Moss inviterte østfoldklubbene til fotoforedrag med en av 

kursforfatterne i Moderskeppet i Sverige. Tre av medlemmene var der, men 

utbyttet svarte ikke helt til forventningene noe lokalene må ta en del av skylden 

for. 

 

Fotooppdrag. 

Tidlig på året samlet vi inn bilder som ble tatt i 2012. Etter et par gjennomganger 

ble det overlevert ca 1600 bilder til kulturkontoret. Vi samlet et par hundre av 

bildene i en fotobok bestilt hos Elite foto. Boken falt ikke helt i smak. Mangel på 

gode muligheter for prøvetrykk var en av grunnene til at forventningene ikke helt 

ble innfridd. Kulturkontoret har fått digitalversjon av boken og om de har laget en 

egen bok på grunnlag av det, kjenner vi ikke til. 

 

Tidlig på sommeren fikk vi forespørsel fra kulturhuset om vi kunne ta bilder som 

kunne brukes i et ”skrytebrev”.  To av medlemmene var innom og tok bilder som er 

overlevert. De forespeilet oss oppdrag senere med å fotografere ved spesielle 

anledninger, men vi har ikke hørt noe mer om det. 

 

I mai gikk sykkelløpet Glava Tour gjennom Askim. Vi kontaktet Glava og fikk del i 

planleggingen.  Det var regnvær og surt men vi tok en del bilder og solgte, 

overraskende, et par bilder. Sportsfoto viste seg å være en utfordring, spesielt i 

regnvær. 

 

Utstilling. 

Etter et forslag fra Yngvar undersøkte vi muligheten for å bruke rekkverket rundt 

rulletrappene i Askimtorget til en fotoutstilling.  Yngvar tok seg av det praktiske 

sammen med Bård og andre hjelpere. Klubbens skriver ble brukt til å skrive ut 

bilder som ble montert på ”kapa”-plater. Utstillingen hang oppe en måneds tid og 

fikk omtale i lokalavisen.  Tilbakemeldingene har i all hovedsak vært positive. På 

den negative siden må nevnes at kostnadene ble større enn forventet.  

 

for styret i Askim fotoklubb 

 

Henning 


