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Styret 2014
Formann:   Svein Hauknes
Nestforman: Henning Pytterud
Sekretær:  Gro Anette Nilsen
Kasserer:  Valter Bakkene 
Styremedlem: Øyvind Torp (også webansvarlig)

Møter og aktiviteter
Det er gjennomført 9 ordinære klubbmøter i løpet av 2014. Styret har vært samlet 
3 ganger. Klubbmøtene har vært i klubblokalene og i møterommet i 2.etg i bygget. 
Dette har vært veldig positivt. Det er bedre plass i 2.etg, og for å holde kvaliteten på 
fremvisning av bilder på møtene har vi båret opp TV’en fra kjelleren. Dette har  
fungert bra.
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. Det har vært 
diskutert om vi skal snakke med Galleri Graf for å få litt mer oppmerksomhet. Dette 
er ikke avklart for øyeblikket.
Vi har hatt vært innom ulike tema på møtene. Vi har blant annet snakket om bilder 
i mørket og nordlysbilder, makrofotografering og lysmåling. På et møte hadde vi 
besøk av Øystein Johansen som snakket om komposisjon.

Vi hadde en utflukt til Bilskroten i Töcksfors i mai. Tanken bak utflukten, ved siden 
av å fotografere, var at dette skulle være en åpen tur hvor man kunne invitere 
med venner og kjente. Vi ønsker flere medlemmer og må vise at vi finnes for å øke 
medlemstallet. Dette ble ikke helt som tenkt, kun tre medlemmer ble med og ingen 
uteforstående. Turen i seg selv var bra og bilder fra utflukten ble lagt ut på klubbens 
Facebookside.



Økonomi
Klubbregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 4194,78.
De største inntektene kommer fra medlemskontingenten med kr 8750,00. De 
største utgiftene er til printer og printerrom med kr. 6974,35.

NSFF
Vi har meldt oss ut fra NSFF. Tema ble diskutert på årsmøtet, med hovedvekt på 
økonomi og medlemskontigent. Tidligere var det gode medlemsrabatter å hente på 
blant annet programvare, dette er ikke lengre aktuelt på grunn av Adobes utvikling 
av Creative Cloud. Vi har stemt og et stort flertall stemte for utmelding.

For styret i Askim Fotoklubb
Gro Anette Nilsen
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