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ÅRSBERETNING 2006. 

 

 

Styret har siden årsmøtet den 15. februar bestått av 

 Valter N. Bakkene 

 Øivind Liberg  

 Henning Pytterud 

 Tony Svendsen 

 Øyvind Torp 

Valter har  fungert som formann, kasserer og sekretær. 

 

 

Klubben har dette året hatt ti betalende medlemmer. 

En av disse, Kai Arne Lystad, betalte 2006 kontingenten i 2005, og en annen, Henning Pytterud,  

betaler medlemskontingenten gjennom at han stiller PC m/skjerm til rådighet for klubben. Det er 

den PC som står på mørkerommet sammen med skanneren vår. 

Den bokførte inntekten for medlemskontingenten i 2006 er derfor for åtte medlemmer med i alt 

kr 3200,00. 

 

Økonomisk har klubben måttet leve på oppsparte midler, da underskuddet i år er på vel kr. 3500,-

.  

 

Dette er ingen krise, men selvsagt må målet være å få inntekter og utgifter i ballanse. 

 

 

Det har vært avholdt tre styremøter og åtte klubbmøter. Ett klubbmøte, den 16. august, ble avlyst 

p.g.a kollisjon med Kraftfestivalen  Alle klubbmøtene har vært holdt på Galleri Graff. 

 

 

Planlagt fotoutflukt til Gamlebyen i Fredrikstad den 15. oktober ble avlyst på grunn av tåke. 

 

 

Det har vært økning i bruken av mørkerommet, og det skyldet at ett medlem har begynt å skanne 

inn gamle sv/hv negativer. 

Bortsett fra dette er det liten aktivitet. Det er i følge protokollen registrert ca 40 aktivitetstimer i 

2006. 

 

 

Den 27. mars var representanter fra klubben invitert til et møte hos fotoklubben ”Fokus” i 

Sarpsborg. Valter Bakkene reiste. På møtet snakket man om å få til et samarbeid 

Østfoldklubbene imellom. Det var tydelig at klubbene sliter med å holde aktiviteten oppe, og 

man vil prøve å arrangere en fylkesdekkende fotokonkurranse med innlevering høsten 2007.  
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Vi har selv i 2006 hatt to uformelle ”konkurranser”. En med innlevering og bedømming den 15. 

mars, der motivet var ”portrett”. Den andre med innlevering og bedømming den 9. mai, der 

motivet var ”vårtegn”. Det er ikke protokollført hvor mange bilder det var som ble innlevert, ei 

heller hvem det var som hadde de beste bildene, men husker jeg ikke feil, var det tre til fire 

medlemmer som hadde med seg noen bilder hver. 

 

 

Mandag 24. april var vi invitert til Halden Kamera Klubb. Øyvind Torp, Roar Ihlen og Valter 

Bakkene reiste. 

 

Askim Historielag inviterte representanter fra klubben som observatører til et møte i 

”Randulfstua” mellom flere historielag i regionen. Der diskuterte man arkivering av gamle 

bilder. En representant fra Inrerfoto, som selger arkiveringsprogrammet ”FotoStation” var også 

invitert, og snakket om dette programmet. Askim Historielag bruker nå dette programmet for å 

ha en oversikt over de gamle bilder man er i ferd med å skanne inn. 

Askim Historielag er interessert i gamle bilder fra Askim som medlemmene i Askim Fotoklubb 

måtte ha, for å få kopier til sin samling. 

 

Om 2006 kan man si at klubben sliter med å finne form og aktiviteter som medlemmene trives 

med. Det er tydelig, når vi vet at det i 2005 var tjue betalende medlemmer mot ti dette året.  

I løpet av året er det komme flere interesserte til, og utfordringen blir å finne aktiviteter som både 

”nye” og ”gamle” medlemmer kan bruke for å skape aktivitet i klubben, men  også penger i 

kassa.. 

 

 

 

 

for styret i ASKIM FOTOKLUBB 

 

Valter N. Bakkene 


