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Årsberetning 2011 
 
I februar 2011 valgte årsmøtet følgende styre: 
 Formann:   Arild Hagen 
 Nestformann: Henning Pytterud 
 Sekretær:  Heidi Kvale Uglum  
 Kasserer:  Valter Bakkene 
 Styremedlem: Øyvind Torp (er også web-ansvarlig) 
 Styremedlem: Bjørn-Olav Solli 
 
Det har i tillegg til årsmøtet vært gjennomført 22 ordinære klubbmøter. Styret har 
vært samlet 4 ganger i løpet av året. Askim videregående har huset alle 
klubbmøtene våre, med flest møter i auditoriet og noen i klasserom eller 
veskehall. 
 
Økonomi 
Klubben har i 2011 hatt 26 betalende medlemmer. Kontingenten har vært 400,- 
kroner inkludert medlemskap i NSFF. Klubben har gått med overskudd kr 
10.013,01 
 
Møter 
Vi har i hele 2011 møttes hver 14. dag med kåring av månedens bilde annenhver 
gang. Det har vært gjennomsnittlig 12 medlemmer på møtene. 
 
På møtene har vi tatt opp forskjellige temaer som medlemmene er interessert i, 
og vi har diskutert bilder som medlemmene har hatt med seg for visning. 
 
I slutten av august kastet vi ut det kjemiske mørkerommet, og pusset opp 
lokalene som ble malt i lys fin farge.  
 
Henning Pytterud har holdt et kurs for Bygdefolkets studieforbund i fotoklubbens 
regi, og i den forbindelse laget han et hefte til bruk under opplæringen.  
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Klubben har hatt noen fotoutflukter i løpet av året, bl a tur til Ørje for å ta bilder 
rundt slusene, hvor vi avsluttet turen med et koselig cafébesøk. Det har også vært  
to utflukter med fotografering i Askim i løpet av høsten. 
 
6. desember kjøpte klubben en Epson Stylus Pro 3880 skriver, og den står i de 
nyoppussede lokalene sammen med en PC som vi har fått av Bjørn Olav. 
 
7. desember skrev vi under en avtale med Askim kommune om ta bilder for å  
dokumentere Askim 2012.  
 
Året ble avsluttet med et julemøte på «Mines» 8. desember, hvor  9 av våre 
medlemmer møttes og spiste julemiddag. 
 
Konkurranser 
 
Månedens bilde har vært gjennomført på lik linje som før; innlevering av et 
papirbilde (maks str 20*30cm) med og uten tema. Alle medlemmene stemmer 
med tre poeng hver (fordeles fritt), og vinnerbildet blir hengt opp på Café Olivia. 
 
Askim fotoklubb har vært hovedarrangør for Østfoldfotografen, og hatt god hjelp 
fra Rakkestad fotoklubb som blir hovedarrangør neste år. Det ble levert inn over 
dobbelt så mange bilder som året før, og komiteen som jobbet med dette var 
fornøyde med arrangementet selv om det ble i litt mindre skala enn vi hadde 
forestilt oss på forhånd. Fra vår egen klubb deltok 8 medlemmer med bilder. 
 
 

Utstilling 
 
Klubben hadde planlagt å ha minst én utstilling på kaffebaren Latte i løpet av året, men 
det ble det ikke noe av da caféen byttet eier.  
 

 

for styret i Askim fotoklubb 
 
Heidi Kvale Uglum 
sekretær  
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