Årsmelding Molde Kameraklubb 2007
Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder/sekretær:
Bildeansvarlig:
Kasserer:
Nettsideansvarlig:
Varamedlemmer:

Sarah Jo Baumann Larsen
Per Eldar Nakken
Bjørn Ivar Haugen
Per Stavnesli
Jonas Hallberg Eggen
Svein Kvakland og Arne Strømme

Materialforvalter:
Revisor:
Valgkomitè:

Svein Kvakland
Terje Husøy
Svein Roger Ivarsen og Nils Lien

Medlemmer
Klubben har hatt 22 betalende medlemmer i 2007 (det samme som i 2006). Medlemskontingenten har vært
kr 420 for ordinære medlemmer, kr 270 for studenter og pensjonister. Kontingenten inkluderer obligatorisk
medlemskap i Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) på kr 120.

Møter
Styret har hatt 9 styremøter i 2007. Disse har vært holdt hjemme hos de forskjellige medlemmene i styret i
forkant av medlemsmøtene.
Det har vært 10 medlemsmøter i 2007, årsmøtet i januar og julebordet i november medregnet. Alle møtene
er blitt holdt på Kyllingstua. Frammøtet har variert fra 11 til 20 personer, 15 personer i snitt.

Møteaktiviteter
Det har blitt tradisjon å ta med og vise egne papirbilder på medlemsmøtene for å inspirere andre og å få
innspill. Medlemmene har også tatt med seg utstyr, litteratur og annet på møtene til glede for alle.
Flere medlemmer har vist egne bildeserier på klubbmøtet, bl.a. fra Italia, Spania og Portugal.
2007 ble avsluttet med julebord 30. november hvor 12 medlemmer deltok. Hyggelig sosial kveld hvor
maten, blandet juletallerken med karamellpudding til dessert som i år ble levert av Solem Catering.
Møtene er også et viktig sosialt treffsted for folk med interesse for bilder hvor alle skal føle seg
velkommen.

Konkurranser
I klubben har vi hatt følgende konkurranser:
Individuelle konkurranser med vinnere, kåring ved avstemning på møtet:
Rosé-cup, 22. Mai, ”Motiv fra én-times fotostunt på Molde Idrettspark”: Hogne Danielsen
Viner-cup, 22. August, ”Fritt motiv”: Jonas Hallberg Eggen med ”Skyformasjon”
Vinnere av klubbkonkurransen, hovedsakelig eksternt juryert:
Runde 1, 20. februar, ”Fritt motiv”: Mickal Kaut med "Trondheim"
Runde 2, 20. mars, ”Fritt motiv”: Arne Strømme med ”Kvinne”
Runde 3, 24. april, ”Svart-hvitt”: Jonas Hallberg Eggen med ”Regnbue”
Runde 4, 22. August (Viner-cup), ”Fritt motiv”: Jonas Hallberg Eggen med ”Skyformasjon”
Runde 5, 18. september, ”Kolleksjon, fritt motiv”: Jonas Hallberg Eggen med ”3x3”
Runde 6, 20. oktober, ”Fritt motiv”: Arne Strømme med ”Madurai”
Runde 7, 23. November, ”3”: Arne Strømme med ”Struts 3”
Sammenlagt vant Arne Strømme med 134 poeng foran Terje Vevang og Jonas Hallberg Eggen med 91 poeng
hver.
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Eksterne konkurranser:
Klubben deltok i Landskonkurransen til Norsk Selskap For Fotografi 2006/07. I vårrunden med tema ”fritt
motiv” oppnådde vi en bronsemedalje: Bjørn Ivar Haugen med ”Snap shot”
Molde Kameraklubb havnet på 4. plass i konkurransen om "Årets klubb" både i vårrunden og totalt for
sesongen 2006/2007.
Juryering:
Klubben har også juryert bilder for Ålesund Kameraklubb i 2007.

Turer
Klubbens tradisjonelle pinsetur gikk denne gangen til Veidholmen og 7 medlemmer deltok. Innkvartering på
Hansstua og Havkroa.
Flere medlemmer tok turen til Kristiansund i forbindelse med Nordic Lights internasjonale fotofestival som
ble arrangert for andre gang. Det ble organisert noe samkjøring og mange medlemmer møtte opp samling
på Festiviteten søndag.

Utstilling og publiseringer
Molde Kameraklubb arrangerte ikke egen utstilling i 2007, men ble invitert til å presentere seg i
rådhusfoajeen under Byfesten i Molde i juni. Plakat og flyveblad ble laget og det ble stilt ut et lite utvalg
bilder for å kunne inspirere folk til å bli medlemmer. Utstillingen vakte stor interesse med bl.a. artikkel
over en dobbelside i Romsdals Budstikkes Byfest-bilag.
To av klubbens medlemmer ble representert med et bilde i NSFFs årbok for 2006, Terje Vevang med "Død
sommerfugl" og Jonas Hallberg Eggen med "Nette blomster". Bildene fra årboka ble også stilt ut under
Nordic Lights.

Hjemmeside
Kameraklubben fikk i vår ny webadresse www.moldekameraklubb.no og hjemmesiden har fått nytt design.
Informasjon om møter, aktiviteter og nyheter oppdateres jevnlig. Konkurranseresultater og vinnerbilder
blir også lagt ut etter hvert møte. Hjemmesiden er tenkt utvidet etter hvert.

Økonomi:
Økonomien til klubben har også i 2007 vært god. Etter å ha lånt ulike projektorer det siste året investerte
klubben i egen digital projektor som vi har hatt mye glede av. For å få dette til bidro medlemmene med en
ekstraordinær innbetaling på 200 kroner hver. Ellers er kostnadene våre lave.
Pga. projektorinvesteringen fikk vi et negativt årsresultat på kr -5.265 i 2007 (kr 3 869 i 2006).
Egenkapitalen gikk likeledes ned fra kr 11 189 i 2006 til kr 5 923 i 2007.
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