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Møter og aktiviteter
Det er gjennomført 10 ordinære klubbmøter i 2018. I tillegg har vi hatt 5 stk 
fotocafemøter, en videreføring av aktivitet åpen for alle fra 2017. 
Klubbmøtene har vært i møterommet i 2.etg i bygget frem til september. Men 
grunnet en vannlekkasje i Annekset, måtte vi de siste møtene for året leie KABB 
til møteaktiviteter. Dette har fungert veldig bra som en nødløsning når uhellet med 
Annekset var ute. Det er også her arrangementet Østfoldfotografen skal avholdes i 
januar 2019. 
Styret har vært samlet 8 ganger i tillegg til endel avgjørelser tatt via gruppechat.

Studio i kjelleren - åpning på møtet i april
Pin-up workshop mai
Bokeh workshop 
Fotobok-kurs i regi av Japan Photo
Planlegging og organisering av Østfoldfotografen 2018

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.

Nye lokaler på Golfbanen i Askim
I desember signerte vi en treårs kontrakt i nye lokaler i det gamle simulatorbygget på 
Golfbanen i Askim. Her vil vi ha store muligheter til å utfolde oss og være sosiale. Målet 
er å skape en mer levende klubb med tiltalende lokaler. Det er skaffet en sofagruppe 
for å gi en koselig stemning. Her ønsker styret at vi skal kunne møtes også utenom de 
oppsatte møtene for å fremme samhold og utvikling av fotoegenskapene. Lokalene 
gjør det også mulig å avholde foredrag med et større publikum og utstillinger. Vi har 
nøkkelboks utenfor bygget, slik at alle medlemmer skal kunne bruke lokalene når det 
passer hver enkelt.

Økonomi
Klubbregnskapet for 2015 viser et overskudd på kr 5 029,42.
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. 6 430,83.
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