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Medlemmer
Klubben har hatt 22 betalende medlemmer i 2008 (det samme som i 2007 og 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
Det har vært 10 medlemsmøter i 2008, årsmøtet i januar og julebordet i desember medregnet. Alle møtene
er blitt holdt på Kyllingstua. Frammøtet har variert fra 10 til 23 personer, mellom 15-16 personer i snitt.
Styret har hatt 9 styremøter i 2008. Disse har vært holdt hjemme hos de forskjellige medlemmene i styret i
forkant av medlemsmøtene.

Møteaktiviteter
Det har blitt tradisjon å ta med og vise egne papirbilder på medlemsmøtene for å inspirere andre og å få
innspill. Dette er ikke del av konkurransene. Vi har i tillegg hatt visninger av bilder fra klubbens pinsetur til
Ona og fra en reise til Slovakia i forbindelse med en fotoutstilling i Bardejov. Vi har også fått sett
bildeprosjekter bl.a. bøker som folk har tatt med seg på møtene.
På to medlemsmøter har vi arrangert et "teknisk kvarter" med tips og demonstrasjon av aktuelle tema. I
det første ble det gitt et innblikk i lagring og organisering av bilder og i det andre en introduksjon i
svarthvit bildebehandling.
Møtene er et viktig sosialt treffsted for folk med interesse for bilder hvor alle skal føle seg velkommen.
Årets siste møte var julebordet 12. Desember, en hyggelig sosial kveld med tradisjonell julemat hvor 13
medlemmer var samlet. Kjøkkensjefens Catering leverte i likhet med tidligere år blandet juletallerken med
karamellpudding til dessert. Konkurransedeltakere og årets fotograf ble premiert og en uhøytidelig fotoquiz
ble avholdt.

Konkurranser
I klubben har vi hatt følgende konkurranser:
Individuelle konkurranser med vinnere, kåring ved avstemning på møtet:
Oppvarmerkonkurranse, 22.01, tema: Fritt motiv: Tore Egeberg med "Januar"
Rosé-cup, 20.05, tema: Motiv fra fotostunt på Romsdalsmuseet: Sarah Jo Baumann Larsen
Viner-cup, 19.09, tema: Fritt motiv: Jonas Hallberg Eggen
Vinnere av klubbkonkurransen, eksternt juryert:
Runde 1, 19.02, tema: Fritt motiv: Jonas Hallberg Eggen med "Lysekrone"
Runde 2, 25.03, tema: Stilleben: Vladimir Kovalenko med "På by'n"
Runde 3, 22.04, tema: Aldri en dag uten: Jonas Hallberg Eggen med "Bombetrusler"
Runde 4, 23.09, tema: Kolleksjon, fritt motiv: Vladimir Kovalenko med "Roads"
Runde 5, 21.10, tema: Selvportrett: Vladimir Kovalenko med "Deep standby"
Runde 6, 18.11, tema: Blå: Bjarne Nygård med "Blått1"
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Sammenlagt vant Jonas Hallberg Eggen med 106 poeng foran Leif Erling Aasan 87 poeng og Vladimir
Kovalenko 84 poeng.
Eksterne konkurranser:
Et medlem fra klubben deltok i første runde av Landskonkurransen til Norsk Selskap For Fotografi 2008/09.
I høstkonkurransen med kolleksjon som tema oppnådde vi plasseringene:
1 gullmedalje: Jonas Hallberg Eggen med "Go to gate"
3 kolleksjoner antatt
Molde Kameraklubb ligger med dette på 3. plass i sammendraget før vårkonkurransen. Blant medlemmene
ligger Jonas Hallberg Eggen på 2. plass, ett poeng bak lederen. Konkurransen avgjøres i andre runde våren
2009.
Juryering:
Klubben har i år juryert bilder for Kristiansund Kameraklubb og Bekkalokket Kameraklubb.

Turer
Pinseturen, klubbens årlige utflukt, gikk denne gangen til Ona og 6 medlemmer inntok øya tungt rustet med
kamerautstyr, mat og drikke og var med på bl.a. omvisning i fyret og deltakelse på lokal rekeaften.
Flere medlemmer tok turen til Kristiansund i forbindelse med Nordic Lights internasjonale fotofestival som
ble arrangert for tredje gang. I år ble dette ikke organisert av klubben.

Utstilling og publiseringer
Molde Kameraklubb arrangerte ikke egen utstilling i 2008, men ni av medlemmene deltok på en
fotoutstilling i Moldes vennskapsby Bardejov i Slovakia i sommer. Tre personer reiste nedover på eget
initiativ og ble med på en workshop med amatørfotografer fra regionen.
Klubbens medlemmer ble invitert til å bidra med naturbilder til RIRs (Romsdalshalvøya Interkommunale
Renovasjonsselskap) hentekalender 2009 som ble distribuert til alle husstandene i regionen i desember.
Over 350 bilder kom inn, og RIR, sammen med Korn Reklamebyrå fikk en utfordrende oppgave med å velge.
Fjorten bilder fra ni fotografer ble valgt ut.
Tre av klubbens medlemmer ble representert med et bilde i NSFFs årbok for 2007, Svein Kvakland med
"Steg", Jonas Hallberg Eggen med "Tre måker" og Terje Vevang med "Mønster i sand". Bildene fra årboka ble
også stilt ut under Nordic Lights.

Nyhetsbrev og hjemmeside
Kameraklubben sender ut møteinnkallelser, konkurranseinvitasjoner og annen relevant info på e-post til
medlemmene ca. to ganger i måneden. Informasjonen sendes også ut til tidligere medlemmer. Innkallelse
til årsmøte, oversikt over møtedatoer og invitasjon til julebord ble sendt per post til medlemmer uten
registrert e-postadresse.
Kameraklubbens nye hjemmeside på www.moldekameraklubb.no har vært operativ i to år. Informasjon om
møter, aktiviteter og nyheter oppdateres jevnlig. Konkurranseresultater og vinnerbilder blir også lagt ut
etter hvert møte. Det ligger fremdeles et forbedringspotensial og nettsideansvarlig har fått mange gode
innspill som det jobbes med å implementere.

Økonomi
Økonomien til klubben har styrket seg også i år. Årsresultatet for 2008 var på kr 2.342 (kr -5.265 i 2007).
Egenkapitalen økte fra kr 5.923 i 2007 til kr 8.270 i 2008. Årsakene er lavere utgifter og stabilt høyt
medlemstall (22 tre siste år mot 15 i 2005). Husleia ligger svært lavt og utgifter til postforsendelser som
brev til medlemmer og bilder til juryering er sterkt redusert de siste årene, da dette i stor grad skjer
digitalt.
Styret i Molde Kameraklubb
20. januar 2009

