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Årsberetning 2009 
I februar 2009 valgte årsmøtet følgende styre: 

Formann Henning Pytterud 
Nestformann Arild Hagen 
Sekretær May Oppegård 
Kasserer Valter Bakkene 
Styremedlem Øyvind Torp (er også Web-ansvarlig) 
Styremedlem Bjørn-Olav Solli 

Klubben har i tillegg til årsmøtet gjennomført 21 ordinære klubbmøter. Styret har vært 
samlet 7 ganger i løpet av året. Da Galleri Graff flyttet inn i nye lokaler var klubben så 
heldig å få følge med på lasset. På grunn av vanskelige lysforhold og plass valgte 
klubben i fra september å flytte alle klubbmøtene til auditoriet Askim videregående 
skole (bygning E). 
 

Dødsfall 
May Oppegaard, døde uventet tirsdag 31. mars. I den korte tiden hun fikk være med 
oss rakk hun å markere seg som en ivrig føtoamatør med ambisjoner, engasjement 
og godt humør som vil bli savnet, og vi lyser fred over hennes minne. Hun ble 
gravlagt fra Enebakk kirke tirsdag den 7. april. Tilstede fra klubben var Henning, Per 
Christian, Heidi, Thomas og Valter. 
Arild overtok vervet som sekretær. 
 

Økonomi 
Medlemslisten teller totalt 34 medlemmer, av disse var 33 betalende 2009. 
Kontingenten har vært kr 400,- inkludert medlemskap i NSFF. I mai ble klubben 
registrert i Brønnøysundregistrene (med organisasjonsnummer 994 140 566) som 
åpnet for å kunne motta den såkalte "grasrotandelen" fra Norsk Tipping. Det har i 
2009 ikke vært nødvendig å ta av oppsparte midler og vi har et overskudd kr 870,27. 
 

Møter 
Møtene har i 2009 vært gjennomført slik vi startet i september 2008, det vil si møte 
hver 14. dag med kåring av månedens bilde og bildevisning/tema annenhver gang. 
Gjengangertema har vært ”Sikker lagring av bilder” og et sitat fra flere møter er ”Har 
du husket sikkerhetskopiering av bildene dine?”. Medlemmene har selv stått for 
forberedelse og gjennomgang av tema: Fornuftig utstyr i fotobagen, HDR teknikk, 
Størrelsesforskjell på bildebrikker, Potrettfotografering, Kompaktkamera kontra 
speilreflekskamera, RAW eller JPG, Vanskelige lysforhold og Programvalg på vanlige 
digitalkameraer. 
 
Vi har også hatt besøk fra flere som har delt erfaringer og kunnskap med oss: 

- Per Øyvind Glomvik, grafisk produksjon 
- Eivind Lid, bilder i Smaalenene avis 
- Bård Næss, naturfotografering 

 
Året ble avsluttet med et julemøte 9. desember på ”Gamle Øvre” hvor 18 medlemmer 
møttes og spiste julemiddag. 
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Utflukter 
I mai ble det gjennomført fotoutflukt til både Vamma kraftstasjon og Østensjøvannet. 
I slutten av juli deltok flere av medlemmene på tur til de gamle nikkelgruvene i 
Romsåsen. Klubben fikk adgang til gruvene etter endt omvisning med mulighet for 
fotografering i vanskelige lysforhold. Alle fotoutfluktene ble fulgt opp med 
bildevisning/tema på påfølgende medlemsmøte. 
 
Turer til Bygdøy og Langedrag ble avlyst på grunn av for få påmeldte. 
 
Konkurranser 
Klubben har arrangert tre konkurranser iløpet av året: Alle bildene og vinnere er lagt 
ut på www.askimfotoklubb.org. 

- Månedens bilde, innlevering av ett papirbilde pr medlem (maksimum 
størrelkse 20x30cm) med og uten tema. Alle medlemmene stemmer med tre 
poeng hver (fordeles fritt). Vinnerbildene har blitt hengt opp på Galleri Graff. 

- I august startet vi opp med konkurransen ”Årstidene”. Innlevering av ett 
digitalbilde pr medlem fire ganger i året. Drammen fotoklubb bedømmer 
bildene hvor vinnerbildet blir premiert med gavekort på kr 750,-.  

- Lørdag den 19. september arrangerte Askim Fotoklubb sin første 
"fotomaraton" for medlemmer som bruker digitalt kamera med tre temaer: 
"Kontrast", "Perspektiv" og "Gamle Askim". Ingen form for redigering av 
bildene var tillatt og bildene ble etter innleveringen bedømt av deltagerne selv. 

Klubbmedlemmene har deltatt i flere andre konkurranser: 
- Fire medlemmer deltok i Østfoldfotografen. Blant 220 innsendte bilder ble 

klubben totalt sett 3. beste klubb i Østfold. Individuelt vant Bård med sitt 
fargebilde. Heidi fikk 5. plass i klassen for sort/hvitt bilder, her ble Arild antatt. 

- Flere av medlemmene deltok i landskonkurransen til NSFF med temaet 
”Urbant”. 

 
Annet 

- Klubben (og medlemmene) ble innmeldt i Norsk Selskap for Fotografi i 
henhold til årsmøtets føring. 

- Klubben har ved to anledninger kjøpt bøker på medlemmenes vegne: 
o "Digital fotografi i praksis" av Magnar Fjørtoft 

(rabbatert pris gjennom NSFF). 
o "Naturen i fokus - bli en bedre naturfotograf" av Bård Næss 

(etter at Bård Næss besøkte klubben). 
- Studioblitzene til klubben er satt i stand og klubben har nå utlånsordning for 

både Skanner og studioblitzer. 
- Det er gjennomført en meningsmåling blant medlemmene angående hva 

klubben skal prioritere. Dessverre deltok bare 7 av medlemmene på denne. 
Svarene har blitt brukt som rettesnor av styret. 

- Klubben har fått ny internettadresse (www.askimfotoklubb.org) og ny side. I 
tillegg til bilder fra konkurransene har medlemmene fått anledning til å legge 
egne bilder, hittil har 12 medlemmer gjort dette. 

 
 
for styret i Askim Fotoklubb, Arild Hagen, sekretær. 

http://www.askimfotoklubb.org/
http://www.askimfotoklubb.org/

