
Årsberetning Askim Fotoklubb 2022

Pr desember 2022 er vi 30 medlemmer. Vi har hatt en jevn strøm med nye 
medlemmer, og noen tidligere medlemmer har valgt å avslutte medlemskap i 
klubben.
Det er gjennomført 11 medlemsmøter, inkludert sommerfest hos Torill Tuveng, og 
julebord på Peppes Pizza i Askim. På medlemsmøte i november hadde vi besøk av 
fotograf Andres Kjellmann fra Spydeberg som holdt et flott foredrag for oss. Han 
stiller gjerne opp på en workshop ved en senere anledning.

Vi har hatt 8 fotokafeer, en ble brukt til flyttedugnad, en annen ble gjennomført som 
en vandrende lokal fototur i Askim sentrum. 

Vi har også hatt to kvelder i høst med en innføring i fotoredigering etter ønske fra 
flere av de nyeste medlemmene. 

Andre aktiviteter:

Vi dro til Oslo på en fotoutflukt i område rundt Barcode og Sørenga.

Vi har flyttet fra golfbanen og inn i nye lokaler i Masengveien 1, Askim på høsten. 
Flott oppmøte på flyttedugnad. 

I forbindelse med klubbens 75 års jubileum, hadde vi stand på Askimtorget i 
november med utdeling av kaffe og kake og digital fremvisning av diverse bilder fra 
klubbens medlemmer. Takk til May-Britt og Synnøve som tok på seg ansvaret med å 
arrangere dette.

Det ble forsøkt å gjennomføre en jubileumstur til Svanskog i Sverige i august, men 
dette ble avlyst grunnet liten oppslutning.

Regnskap og økonomi:
Hovedinntekt er fra kontigent og grasrotandel Norsk Tipping.
Medlemskontigent: 15 950 kr
Grasrotandelen: 17 679 kr
Klubben har et underskudd på 22 539 kr i 2022. (Husleie for klubblokalene første 
kvartal 2023 er betalt, 4 838 kr og inkludert i underskuddet). 
I grove trekk handler underskuddet om husleie og strøm, totalt 32 302 kr. Til 
sammenlikning vil leieutgifter inkl strøm i 2023 være på totalt 19 352 kr som vil være 
mer forutsigbare enn løpende strømutgifter i gamle lokaler. Klubben har også kjøpt 
brukt PC (den gamle stasjonære ble ødelagt), ny støvsuger og vi har hatt noen 
utgifter i anledning klubbens 75-års jubileum. 

Klubben har pr 31/12 2022 totalt 28 110 kr i banken.


