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ÅRSBERETNING 2007. 

 

 

Fotoklubbens styre har siden årsmøtet den 14. februar 2007 bestått av 

 Valter N. Bakkene 

 Øyvind Torp (styremedlem 1) 

 Øivind Liberg (styremedlem 2) 

 Tony Svendsen (styremedlem 3) 

 Henning Pytterud (styremedlem 4) 

Valter har fungert som formann, kasserer og sekretær. 

Det har i kalenderåret vært avholdt to styremøter og elleve klubbmøter. 

 

Økonomi. 

Det har i 2007 vært ti betalende medlemmer. Ett av medlemmene, Henning Pytterud, betaler 

kontingenten gjennom at han stiller PC og skjerm til disposisjon for klubben. Det er den PC’en 

som står på mørkerommet. 

Også i 2007 har vi måttet ta av oppsparte midler til den daglige driften. Klubben har ikke hatt 

andre vesentlige inntekter enn kontingenten, og det er derfor et underskudd på ca. kr. 3000,-. Se 

regnskapet for 2007. 

 

Utflukter. 

Den 19. august inviterte vi til tur i Åsermarka sammen med DNT Indre Østfold, men det var liten 

deltagelse fra klubben. Kun formannen møtte opp. 

Den planlagte fotoutflukten til Høytorp den 14. oktober ble avlyst på grunn av tåke. 

 

Andre aktiviteter. 

Vi fikk i januar en henvendelse fra Frivillighetssentralen i Askim om vi kunne hjelpe til med å ta 

bilder som de skulen bruke i markeringen av deres ti års jubileum i rådhusets foaje i juni. 

Henning Pytterud, Arild Hagen, Roar Ihlen og Valter Bakkene tok bilder som ble levert til 

Frivillighetssentralen som bildefiler, i tillegg til at Henning hadde satt sammen en video som ble 

levert på DVD plate. 

Frivillighetssentralen brukte tjue av bildene som ble trykt som et femten meter langt banner, og 

DVD’en ble vist. Dette var den 14.juni. 

 

Valter Bakkene har i løpet av årets første seks måneder skannet inn 554 sv/hv negativer, bilder 

som han og Bjørn Erik Stokkebekk tok i Askim sentrum i tiden 1970 til 1980. Disse bildene ble i 

sin tid gitt til Askim bibliotek som senere ga dem videre til Askim Historielag. 

Historielaget ville gjerne ha noen av disse bildene kopiert til en DVD for vising på det TV-

apparatet de har stående i rådhusets foaje. Vel åtti av bildene ble redigert som en videofilm og 

overført til DVD av Henning Pytterud, og den har i sommer blitt vist som en kontinuerlig kjøring 

i rådhusets foaje. 

 

 

 



Askim Fotoklubb                                                                     Postboks 12 

e-post: post@askimfotoklubb.com                                                 1801 Askim 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Konkurranser. 

Den 17. januar hadde vi innlevering til en klubbkonkurranse med bundet motiv ”Bymessig 

strøk.” 

Det ble innlevert fire bilder fra tre medlemmer. 

Bildene ble bedømt av Halden Kameraklubb, og to medlemmer derfra kom til vårt årsmøte den 

14. februar og fortalte at det var Henning Pytterud som hadde vunnet. 

 

Den 30. september var det innlevering til konkurransen ”Østfoldfotografen 2007” som ble 

arrangert av Fredrikstad Fotoklubb og Fokus Fotoklubb i Sarpsborg. 

Fra Askim deltok Arild Hagen og Henning Pytterud. Konkurransen ble vunnet av Anette 

Grøntvedt fra Rakkestad Fotoklubb. 

 

Fra og med klubbmøtet den 5. desember har vi innført ”Månedens bilde” som en konkurranse 

mellom klubbens medlemmer. Den første konkurransen var det May Oppegaard som vant med et 

landskapsbilde fra Valdresflya. 

 

Mørkerommet. 

Aktiviteten i mørkerommet er fortsatt lav, selv om aktivitetstimene er økt fra 40 i fjor, til 52 i år. 

Det er skanneren som har vært i bruk disse timene. 

 

Annet. 

Ett medlem har sluttet i 2007, men vi har i løpet av året bitt kontaktet av flere personer som er 

interesserte i å bli med i klubben. De har alle fått innbydelse til klubbmøtene, og flere av dem har 

vi hatt glede av å se på møtene.  

Vi håper de blir med oss videre i 2008 som medlemmer. 

 

Vi har også i 2007 hatt ”hjemmeside” på Internett. Den er Øyvind Torp betaler og redigerer. 

Siden vil vi bruke til å presentere klubben og bilder som medlemmene har tatt. 

 

 

for styret i ASKIM FOTOKLUBB 

 

Valter N. Bakkene 


