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Medlemmer:
Klubben har hatt 22 betalende medlemmer i 2006 (til sammenligning 15 i 2005).
Medlemskontingenten har vært kr 300 for ordinære medlemmer, kr 150 for studenter og
pensjonister. I tillegg har kameraklubben vært medlem i Norsk Selskap for Fotografi (NSFF)
som har medført en ekstrakontingent på kr 120.
Møter:
Styret har hatt 7 styremøter i perioden. Disse har vært holdt hjemme hos de forskjellige
medlemmene i styret.
Det har vært 10 medlemsmøter, årsmøtet i januar 2006 medregnet. Alle disse møtene er blitt
holdt på Kyllingstua. Frammøtet har variert fra 11 til 21 personer.
2006 ble avsluttet med julebord på medlemsmøtet i desember. 11 stykker deltok. Maten ble i
likhet med de siste foregående årene levert av Kjøkkensjefens Catering, et velsmakende
måltid bestående av ”blandet juletallerken” og riskrem til dessert.
Konkurranser:
Vi deltok i Landskonkurransen for Norsk Selskap For Fotografi sine to omganger.
I vår-konkurransen ”fritt motiv”oppnådde vi plasseringene:
1 bilde antatt,
3 bilder med hederlig omtale.
I høst-konkurransen ”kolleksjon” oppnådde vi plasseringene:
8 bilder antatt,
2 bilder med hederlig omtale,
1 bronsjemedalje (Jonas Hallberg Eggen).
I klubbens egne konkurranser har vi hatt følgende vinnere:
21. februar: Terje Vevang med "Melvassbu en måneskinnsnatt" - Vinercup
21. mars: Arne Strømme med ”Hegre_Kråke” – Digicup
25. april: Terje Mjelve med ”Sommerflørt 2” – Digital konk.
17. oktober: Espen Andrè Istad med ”Uten hode” – Digicup med tema ”Slips”

Andre bildevisninger:
Nils Lien hadde en visning av en bildeserie fra en tur rundt omkring i Europa. Ellers har det
blitt tradisjon på alle medlemsmøtene et innslag med visning av ett bilde fra hver enkelt som
er med på møtet (og som har tatt med bilde). Dette er ikke del av konkurransene.
Turer:
Pinseturen gikk til Bjørnsund. 5 stykker deltok. I tillegg var 10 medlemmer på tur til
Kristiansund i forbindelse med den internasjonale fotofestivalen som ble arrangert for første
gang. På et senere medlemsmøte var det bildevisning fra turen.
Utstilling:
På Galleri Kimen hadde kameraklubben en vellykket utstilling fra 18. mai til 28. mai. 17
medlemmer stilte ut til sammen 60 bilder. Av disse ble 3 solgt. Det var også en reportasje i
TV Nordvest om utstillingen og klubben vår, der Sarah Jo Baumann Larsen ble intervjuet.
Økonomi:
Økonomien til klubben har styrket seg også i 2006. Årsresultatet økte fra kr 2179 i 2005 til kr
3869 i 2006. Egenkapitalen økte fra kr 7320 i 2005 til kr 11 189 i 2006. De viktigste årsakene
til at resultatet økte såpass er provisjon av salg fra utstillingen samt et relativt lavere
utgiftsnivå enn året før. De totale tallene er større, men det skyldes oppgjør for bildesalg til en
kalender (inntekter og utgifter like store for klubben).
Hjemmeside:
Kameraklubben har hatt en hjemmeside på www.mkk.bildeservice.com og har hatt
ambisjoner om å få lagt ut en del informasjon der om møter, medlemsoversikt,
konkurranseresultat m.v. Det har også tidligere vært pekt på betydningen av å få en
hjemmeside på skinner, og det må erkjennes at dette fortsatt er et like stort
forbedringspotensiale.
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