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Årsberetning 2008. 
 
Klubbens styre har siden årsmøtet i februar 2008 bestått av: 
 Valter N. Bakkene, formann 
 Øyvind Torp, styremedlem 1 
 Øivind Liberg, styremedlem 2 
 Arild Hagen, styremedlem 3 
 Henning Pytterud, styremedlem 4 
Valter har i tillegg til formannsjobben også vært kasserer og sekretær. 
Det har i kallenderåret vært avholdt tre styremøter og seksten klubbmøter. 
Fra den 10. september startet vi med å ha to klubbmøter pr. måned. Møtene avholdes 
på to forskjellige steder, Galleri Graff og Askim videregående skole. 
Den 16. januar var det årsmøte på Galleri Graff. 
 

Økonomi. 
Det har i 2008 vært nitten betalende medlemmer. Fire av disse har betalt halv 
kontingent fordi de begynte i siste halvdel av perioden, og en har betalt kontingenten 
gjennom den PC han har stiller til disposisjon for klubben i mørkerommet. 
Det har i 2008 ikke vært nødvendig å ta av oppsparte midler og vi har et lite overskudd 
med kr. 108,61. 
 

Utflukter. 
Første turen gikk til Skansehytta den 13. januar med to deltagere. 
Den 3. mai var det dobbelt så mange som dro til Gamlebyen i Fredrikstad, og   
det toppet seg med fem deltagere den 31. august da vi reiste til Nord Koster sammen 
med medlemmer i Halden Kameraklubb. 
 

Andre aktiviteter. 
Onsdag den 13. februar startet vi klubbmøtet med en tur til fotograf Viggo Jensen som 
en times tid fortalte og demonstrerte fra sin hverdag som portrettfotograf. 
 

Besøk på møtene. 
Den 12. mars fikk vi besøk av en ungdomsgruppe ved Norsk Folkejelp i Askim. Det var 
lederen Trine Cornels som hadde tatt med seg noen ungdommer for å se hva vi driver 
med på møtene. 
Vi fikk den 24. september besøk av Marina Rastad Tennefoss, tidligere medlem som er 
i ferd med å bevege seg fra amatør til proff. Hun viste bilder som papirkopier og i 
projektor. 
 

Mørkerommet. 
Det har i 2008 kun vært bruk av skanneren. 
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Konkurranser. 
«Månedens bilde» har i år vært en populær uformell konkurranse med god deltagelse 
av medlemmene. 
 
Den 1. oktober var innleveringsfristen til «Østfoldfotografen 2008» som er en 
fotokonkurranse mellom medlemmer av fotoklubbene i Østfold. 
Det var to klasser, farger og sort/hvitt. 
Ti av klubbens medlemmer leverte tilsammen førtifire bilder fordelt på begge klasser. 
Totalt ble et innlevert over tohundreogførti  bilder, og de ti beste i hver klasse ble 
premierte. Juryeringen ble foretatt av Tønsberg Kamera Klubb. 
 
I fargeklassen ble det ingen premier for noen av Askimfotografene, men Bård Søbstad 
fikk «hederlig omtale» for bildet «Høstmorgen». 
 
I sort/hvtt gjorde vi det bedre. 
Tormod Hanstad fikk en 4. plass med bildet «Timeline» og en delt 9. plass med bildet 
«Produksjonslinje». 
Arild Hagen kapret en delt 5. plass med bildet «Følg linjene». 
 
I tillegg var det «hederlig omtale» til Tore Holmen for bildet «Flue på kornaks» og 
Yngvar Evensen for bildet «From here to...» 
Fire medlemmer ble med til premieutdelingen i St. Croixhuset i Fredrikstad den 10. 
november, og den 21. desember ble bildene hentet på samme sted av Valter Bakkene. 
Vi fikk alle bilder i retur unntatt ett av de fem som May Oppegård leverte. 
Dette bilde ble levert pr. post litt seinere. 
 

Annet. 
Klubben ble forespurt av Sparebank1 i Askim om å være med å bedømme en 
fotokonkurranse de hadde utlyst sammen med Smaalenene Avis. Vinnerbildet skulle 
bl.a brukes til å pryden bankens Visa-kort. 
Bildene ble lagt ut på avisens web-side og formannen deltok i et telefonmøte den 25. 
mai der vinnerbildet ble kåret. 
 
Den 9. november registrerte vi klubben på kommunens hjemmeside. 
 
Den 11. desember sendte sekretæren en pressemelding til Smaalenene Avis vedlagt 
bilder tatt av Tormod Hanstad og Arild Hagen, der han orienterte om «Østfoldfotografen 
2008» og de resultater klubben hadde oppnådd. 
Pressemeldingen og bildene kom på trykk i avisen den 29. desember. 
 

for styret i Askim Fotoklubb 
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Valter N. Bakkene 
sekretær   


