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Beretning: 
Året 2020 bydd på store utfordringer, både for oss som klubb og ikke minst som mennesker. 
Utfordringer vi ikke kunne ane omfanget av når 2020 startet. Denne årsberetningen blir kort og 
preget av Korona-året hvor alt ble annerledes.


Mange medlemmer deltok på prisutdeling ØFF i Rakkestad i januar. Klubben gjorde det veldig bra, 
med flere premierte i flere klasser og flere antatte i de ulike klassene.  
Vi har pyntet med våre bilder på Don Pablo’s Pizza Askim. Pablo’n kontaktet oss når de skulle 
pusse opp lokalene og forespurte om vi ville bruke våre bilder som veggdekor. Det kom inn 
mange bilder og vi stemte frem et utvalg på ca 20 bilder som nå pryder veggene på Pablo’n.

Det ble bråstopp i mars, hvor vi med tungt hjerte måtte avlyse foredraget med Johnny Haglund 
som vi hadde gledet oss stort til. 

I mai og juni fikk vi til et par møter igjen med en koselig sommeravslutning med 
koronarestriksjoner.

Etter sommeren var det igjen avlysninger. I september fikk vi ha møte på Lundeby Foto, med 
omvisning og rammekjøp.

Vi avsluttet 2020 med å bli kontaktet av NAV Indre Østfold som ønsket å pryde nye lokaler med ett 
bilde fra Solbergfoss kraftstasjon. Noen medlemmer sendte inn bilder, og Bård Søbstad vant.

Julebordet ble avlyst og vi gikk inn i nytt år med håp om at vi kan møtes mer i 2021.


Vi har hatt månedens bilde også noen av månedene vi ikke har møttes, med digital avstemming 
på facebook.


Økonomi: 
Klubbregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 3 258,23 
Medlemskontigenten har vært på kr 550,- og gitt en inntekt på kr 16 500,-

Grasrotandelen fra Norsk Tipping har gitt en inntekt på hele kr 17 321,78 - dette er en økning på 
over kr 6 300,- fra 2019. 
De største utgiftene har som forventet vært husleie og strøm.


