
Årsberetning 2019 Askim Fotoklubb

Styret:
Formann: Gro Anette Nilsen
Nestformann: Øyvind Walsøe 
Webansvarlig: Tore Holmen 
Kasserer: Janne Gundersen
Styremedlem: Kjell Svendsen

Antall medlemmer: 32 stk, 6 nye i 2019
Antall medlemsmøter: 11 stk
Antall fotocafeer: 8 stk 
Styremøter: 7 stk i tillegg til endel avklaringer via styrechat

Det er gledelig å se at det har kommet inn 6 nye medlemmer i løpet av 2019, og det kommer stadig  
henvendelser via websiden og facebook med spørsmål vedr medlemsskap. Vi har jobbet mer med å synes 
‘ute’ og dette hjelper, men her er det enda større potensiale.

Aktiviteter: 
2019 startet med Østfoldfotografen 2018, hvor vi hadde utstilling av alle innleverte bilder og premieutde-
ling. Dette var et vellykket arrangement med mange besøkende.  
Vi har jobbet med Landbruk som fotoprosjekt første halvår og hadde utstilling på Askimtorget i forbindelse 
med Bønder i By’n. Utstillingen av ca 30 bilder sto fremme i 1 uke i sept. Vi fikk mange hyggelig tilbake-
meldinger fra besøkende. 
Vi hadde stand på Smaafolkfestivalen i mai, arrangert av Askimbyen AS, her stilte vi også ut noen bilder og 
hjalp Askimbyen med å dokumentere liv og aktiviteter i sentrum.
Vi hadde en vandrende fotocafe i Askim sentrum i mai, noe som fristet til gjentakelse.  
Marina Tennefoss kom på besøk på en fotocafe og pratet om sine turer og kurs.
Det ble avholdt en meget hyggelig sommerfest hjemme hos Jan Richard, hvor noen også sov over i lavvo/
telt.  
I september inviterte Jonas medlemmene på ‘brannøvelse’ hos han i Spydeberg sidne han hadde tilgang på 
en gammel brannbil.  
Aurskog/Høland fotoklubb har ytret et ønske om å samarbeide med oss, og vi ble invitert til foredrag hos 
dem med Rolf Støa. Det var et par-tre medlemmer fra oss som dro dit.
Etter Landbruksprosjektet ble avsluttet, har vi jobbet aktivt mot ØFF 2019 med et ønske om at flest mulig i 
klubben leverer til konkurransen. 15-16 medlemmer fra Askim Fotoklubb deltar.
Vi har i høst hatt en stor dugnad i lokalene. Det ble blant annet satt inn en dør og to lufteventiler for å effek-
tiviserer oppvarming av lokene, i tillegg til annet forefallent arbeid.
Vi har hatt en artikkel med i magasinet 60+ som utgis av Frivillighetssentralen, her hadde vi både  
forsidebildet og en helsides artikkel.
Året ble avsluttet med et svært hyggelig julebord i lokalene med julemat, konkurranser og sosial hygge. 
Årets fotograf ble kåret og vinneren ble Svein Hauknes (og i år fikk vi Rakkestad Fotoklubb til å kåret årets 
fotograf).

Økonomi: 
Klubbregnskapet for 2019 viser et underskudd på kr 5 801,27. 
Medlemskontigenten har vært på 550,- (samme som i 2018) og gitt en inntekt på kr 16 225,-
Grasrotandelen fra Norsk Tipping har gitt en inntekt på kr 11 006,99
De største utgiftene har som forventet vært husleie og strøm. I tillegg til utgiftene vi fikk i forbindelse med 
Østfoldfotografen 2018.


