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ÅRSBERETNING 2004 

 

 

Årsmøtet den 29. april 2004 var meget uformelt, og da det kun møtte fram fire medlemmer ble 

det ikke valgt noe styre. 

 

I 2004 har derfor Valter Bakkene fungert som formann, kasserer, sekretær og kontaktperson for 

svart/hvitt gruppa.  

Øyvind Torp har vært styremedlem, mørkeromsjef og webmaster. 

Øivind Liberg har vært styremedlem og kontaktperson for digitalgruppa. 

 

Det har vært avholdt fem styremøter/klubbmøter. 

Vi har vært på en fotoutflukt hvor vi fotograferte motiver langs den nye E18 traseen mellom 

Moen skole og Maseng gård. 

Det har vært avholdt fire møtekvelder/kurs i svart/hvitt gruppa, og en kveld i digitalgruppa. 

 

Kontingenten har vært kr. 300,-. Den ble satt ned fra kr. 500,- på årsmøtet 29. april da vi på 

daværende tidspunkt ikke hadde andre tilbud enn mørkerommet. 

 

På det samme møtet diskuterte vi om vi kanskje skulle satse på den nye digitale teknologi, men 

uten at det skulle fortrenge mørkerommet. 

 

Vi var i tenkeboksen fram til at det ble innkalt til styremøte lørdag den 24. juli. 

På dette møtet ble det endelig bestemt at vi skulle satse digitalt og utvikle hjemmesiden vår som 

Øyvind Torp på eget initiativ og for egen kostnad hadde etablert i 2002. 

Vi var også enige om at klubben skulle overta kostnadene forbundet med hjemmesiden.  

Øyvind Torp ville ta seg av det praktiske vedlikeholdet. 

 

I løpet av sommeren var vi blitt kontaktet av to personer som gjerne ville bli med i klubben, og  

da vi innkalte til nytt styremøte den 14. september ble også disse invitert. 

På dette møtet satte vi opp følgende plan: 

 

 Verve nye  medlemmer og skape et aktivt fotomiljø for alle fotografer i Askim. 

 Få oppdatert hjemmesiden vår slik at vi kan eksponere oss gjennom denne. 

 Skape et bildearkiv over Askim 

 Kjøpe en skanner for både papirbilder og negativer i forskjellige størrelser. 

 Beholde og benytte mørkerommet 

 

 

 

 

 

Vi var enige om å innkalle til informasjonsmøte i Galleri Graff onsdag den 27. oktober kl. 19:00. 

 

Møtet skulle annonseres i Smaalenenes Avis, og vi ville lage en informasjonsbrosjyre som kunne 

legges ut i fotoforretningene og i Galleri Graff. 

 

Dette  ble gjort, og møtet ble holdt etter planen. 

Femten personer skrev seg på ei liste for å bli innkalt til neste møte. 
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Det ble ikke  avholdt klubbmøte i desember, men det var to møter i svart/hvitt gruppa, som har 

kommet godt i gang. 

Så langt er det tre nye medlemmer som har lært å fremkalle og forstørre svart/hvitt bilder. 

 

Ved utgangen av 2004 er det 15 som har betalt medlemskontingent. I tillegg har alle 

møteinnkallinger og referat blitt sendt til 13 andre interessert personer. 

 

Alt i alt har vi i 2004 hatt 28 personer på listen som vi henvender oss til, og som er interesserte i 

klubben. 

 

Vi mener med dette at vi har kommet godt i gang med de planer som vi hadde for 2004.  

Utfordringen fremover er å få flere betalende medlemmer til klubben, slik at vi får økonomi til 

beholde mørkerommet, og til å kunne investere i nødvendig utstyr og kunnskap. Det er 

nødvendig for å kunne gi et meningsfylt tilbud til medlemmene! 

 

 

 

 

 

 

 
for ASKIM FOTOKLUBB 

 

 
 

Valter N. Bakkene 

 
 


