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Medlemmer
Klubben har hatt 31 betalende medlemmer i 2009 (en markant økning fra 22 som har vært medlemstallet
de tre foregående årene). 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 2009, årsmøtet i januar og julebordet i desember medregnet. Alle møtene
er blitt holdt på Kyllingstua. Frammøtet har variert fra 12 til 23 personer, nærmere 19 personer i snitt per
møte. Dette er en økning på rundt 20 % fra året før.
Styret har hatt 9 styremøter i 2009. Disse har vært holdt hjemme hos de forskjellige medlemmene i styret i
forkant av medlemsmøtene.
Møteaktiviteter
Det har vært en tradisjon å ta med og vise egne papirbilder på medlemsmøtene for å inspirere andre og å
få innspill. I 2009 videreførte klubben dette som en konkurranse, "Dagens bilde", for å øke deltakelsen.
Vinnerbildet fra hvert møte har gått videre til en finale hvor "Årets bilde" er blitt kåret.
En gjennomgang av runderesultatene i den digitale klubbkonkurransen "Årets fotograf" har som regel
avsluttet møtekveldene. Dette er også et forum for innspill og bildekritikk.
På årets første møte gikk vi gjennom en oppgave i digital bildebehandling, et ordinært landskapsbilde
medlemmene hadde fått å leke seg med i jula. Her ble det presentert alt fra håndverksmessig
mørkeromsarbeid til kreativ bildemanipulasjon.
Årets fotostunt, det tredje i rekken, ble i år holdt på hagesenteret Plantasjen i Molde 19. mai. I løpet av én
time måtte deltakerne finne to motiver å konkurrere om i den påfølgende "Rosé-cupen" som ble avholdt i
klubblokalene.
Bilder fra deltakerne på klubbens pinsetur til Finnøya og fra fotofestivalen Nordic Light i Kristiansund ble
vist på augustmøtet og på møtene i oktober og november ble bidragene til RIRs hentekalender vurdert og
valgt ut.
Julebord
Årets siste møte var julebordet 4. desember, en sosial kveld med tradisjonell julemat hvor 14 medlemmer
var samlet. Det var svært god stemning, og mange tanker om fotografi og om klubben ble utvekslet.
Kjøkkensjefens Catering leverte i likhet med tidligere år blandet juletallerken med riskrem til dessert.
Årets bilde ble kåret og årets fotograf ble premiert, og det vanket gavekort og diplomer. Suksessen fra i
fjor med en uhøytidelig fotoquiz ble videreført til stor begeistring, i alle fall hos vinnerlaget.
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Konkurranser
Resultater, klubbkonkurranser
Individuelle konkurranser med vinnere, kåring ved avstemning på møtet:
Rosé-cup, 19.05, tema: Motiv fra fotostunt på Plantasjen hagesenter: Eivind Aaslid (uten tittel)
Viner-cup, 25.08, tema: Fritt motiv: Arne Strømme med "Ansikt"
Vinnere av bildekonkurransen "Dagens bilde", kåring ved avstemning på møtet:
Runde 1, 17.02: Vladimir Kovalenko, "Talk to me"
Runde 2, 17.03: Leif Erling Aasan med "Naustet på Orta"
Runde 3, 21.04: Terje Vevang med "Snøhettarein"
Runde 4, 19.05: Belinda Renee Dragset med "Nicholas"
Runde 5, 25.08: Leif Erling Aasan med "Ona fyr"
Runde 6, 22.09: Leif Erling Aasan med "Tårevått"
Runde 7, 20.10: Bjarne Nygård med "Barn"
Runde 8, 17.11: Christa Oskarsson (uten tittel)
På julebordet ble Christa Oskarssons bilde fra 17. november kåret til "Årets bilde"
Vinnere av klubbkonkurransen "Årets fotograf", eksternt juryert:
Runde 1, 17.02, tema: Fritt motiv: Dag Johnsrud med "Perleugle"
Runde 2, 17.03, tema: Matglede: Synnøve Haga (uten tittel)
Runde 3, 21.04, tema: Svarthvit: Tore Egeberg med "På tube'n"
Runde 4, 22.09, tema: Urbant: Bjarne Nygård med "Urbant 2"
Runde 5, 20.10, tema: Kolleksjon, portrett: Jonas Hallberg Eggen med "Portrett 1"
Runde 6, 17.11, tema: Utdelt objekt, såpebobler: Bjarne Nygård med "Art fart"
Sammenlagt vant Leif Erling Aasan med 116 poeng foran Bjarne Nygård, 100 poeng og Jonas Hallberg
Eggen, 86 poeng. Som en prøveordning telte også resultater oppnådd i NSFFs landskonkurranse med i 2009.
Bidragene har generelt holdt høy kvalitet og deltakerne har vist stor kreativitet. Bundne tema i
konkurransene ser ut til å være en medvirkende årsak.
Alle de premierte bildene er lagt ut på klubbens hjemmeside.
Resultater, eksterne konkurranser
I runde to av Landskonkurransen til Norsk Selskap For Fotografi 2008/09 med fritt tema oppnådde vi:
7 bilder antatt:
Leif Erling Aasan med "Portrett", "Veiviseren", "Sandscape" og "Sort hvit"
Terje Vevang med "Grønnfinker", "Hvitveis", "Stankelbein"
Med resultatene fra høsten 2008 endte Molde Kameraklubb på en 5. plass i sammendraget. Jonas Hallberg
Eggen samlet flest poeng i de to rundene og endte på en 8. plass.
I runde én av Landskonkurransen 2009/2010 med "Urbant" som tema oppnådde vi:
1 hederlig omtale:
Eivind Aaslid med "September"
3 bilder antatt:
Leif Erling Aasan med "Urban forflytning" og "Venter på grønn nordmann"
Jonas Hallberg Eggen med "Molde"
Molde Kameraklubb ligger med dette på 9. plass i sammendraget før vårkonkurransen. Konkurransen
avgjøres i andre runde våren 2009.
Christa Oskarsson ble premiert for to bilder i hver sin klasse i en fotokonkurranse Byggeindustrien kjørte
sammen med fotofestivalen Nordic Light: "Gjenreisningsbyen", 2. plass og "Hva byggenæringen har skapt" 3.
plass. Det var svært så gode premier, Christa vant fotoutstyr for tilsammen 6.000 kr.
Juryering
Klubben har i år juryert to fotokonkurranser for Tromsø Fotoklubb og Moelven Fotoklubb.

Aktiviteter
Turer
Årets pinsetur gikk til Finnøya ute i havgapet på Romsdalskysten, sørvest for Molde. Eli Sunde Eidskrem i
klubben er så heldig å ha hus på øya og var så elskverdig å stille det til disposisjon for oss. I et fantastisk
vær fikk fem glade medlemmer foreviget øyas plante-, dyre- og natteliv.
Sju av medlemmene møttes i Kristiansund i forbindelse med Nordic Light internasjonale fotofestival, fredag
1. mai. Etter en gallerirunde med over 20 utstillinger ble det samling med sushi og tapas på Smia
fiskerestaurant i Vågen.
Kurs
Helgen 21-22. mars arrangerte klubben i samarbeid med Terje Haug på Pluss IT-skole kurs i digital
bildebehandling med Adobe Photoshop. Det sterkt rabatterte kurset ble holdt i skolens lokaler i Molde hvor
pc'er og annet utstyr var stilt til disposisjon til 15 kunnskapssugende elever.
Utstilling
Molde Kameraklubb arrangerte utstilling på gallerikafeen Fole Godt i Molde i sommer. Utstillingen som
varte en måned ble åpnet 9. juni med jordbær og sjampanje. Den ble veldig godt mottatt og vi har fått
mange gode tilbakemeldinger, både fra kaféen og besøkende. 68 bilder fra 16 fotografer var stilt ut i
lokalene, og flere bilder ble solgt. Og vi ser ikke bort i fra at vi kan stille ut der igjen i 2010.
Fotooppdrag
Klubbens medlemmer ble også i år invitert til å bidra med bilder til RIRs (Romsdalshalvøya Interkommunale
Renovasjonsselskap) hentekalender 2010 som ble distribuert til alle husstandene i regionen i desember.
Temaet for bildene var "Kunst i søppel". Det ble levert svært mange gode bidrag og utvelgelsen av bildene
måtte gå over to møter. Femten bilder fra ni fotografer ble valgt ut.
Moldebadet inviterte klubben til å et betalt fotooppdrag for Moldes nye badehus som åpner i april 2010.
Bildene skal brukes i den grafiske profilen og markedsføringsmateriell. Fem medlemmer i klubben deltok på
en fotosession med innleide modeller i den gamle svømmehallen Idrettens Hus en hel søndag i midten av
november. Tross uønskede omgivelser og dårlige lysforhold i den gamle hallen ble det flere gode bilder.
Moldebadet var fornøyd og ytret ønske om en ny fotorunde i det nye bassenget når det åpner til våren.
Årbok
Fem av klubbens medlemmer ble representert med et bilde hver i NSFFs årbok for 2008: Terje Vevang med
"Stankelbein", Jonas Hallberg Eggen med "Søte forventninger", Leif Erling Aasan med "Sandscapes", Dag
Johnsrud med "Perleugle" og Bjørn Ivar Haugen med "Park i Krakow". Bildene fra årboka ble også stilt ut
under Nordic Lights.

Kommunikasjon
Kameraklubben sender ut møteinnkallelser, konkurranseinvitasjoner og annen relevant info på e-post til
medlemmene rundt to-tre ganger i måneden. Informasjonen sendes også ut til tidligere medlemmer, og
andre interesserte som ønsker det. Innkallelse til årsmøte, oversikt over møtedatoer og invitasjon til
julebord ble sendt per post til medlemmer uten registrert e-postadresse.
På kameraklubbens hjemmeside www.moldekameraklubb.no oppdateres informasjon om møter, aktiviteter
og nyheter jevnlig. Konkurranseresultater og premierte bilder blir også lagt ut etter hvert møte.
Omtale i lokalpresse. Utstilling på Fole Godt og bidraget til RIRs hentekalenderen. Ifm. utstillingen ble det
også laget plakater som ble hengt opp på biblioteket og i flere butikker i sentrum.

Økonomi
Økonomien til klubben har styrket seg også i år. Årsresultatet for 2009 var på kr 16.598 (kr 2.342 i 2008).
Egenkapitalen økte fra kr 8.270 i 2008 til kr 24.869 i 2009.
Av innbetalingen på kr. 17.000 fra Moldebadet gikk kr 5.000 til klubben. De resterende kr. 12.000 gikk til
fotografene som deltok, men beløpet ble først overført i januar 2010 og går derfor ikke frem av
regnskapet. Justert for dette ville resultat og egenkapital i 2009 være hhv. kr 4.598 og kr 12.869.
Dersom vi ser helt bort i fra inntekten fra Moldebadet har klubben, for første gang på flere år, fått et
underskudd på kr 413. Salg til medlemmene av bøker og programvare førte til at gebyrer ifm.
banktransaksjoner ble fordoblet og sen betaling av enkelte har medført at klubben i 2009 har utbetalt noe
mer enn det som så langt er innbetalt. Økt aktivitet i form av utstilling og konkurranser har gitt klubben
noe høyere kostnader i 2009. Feilberegning av mat ved årets julebord genererte et underskudd for
arrangementet, mens klubben har hatt noe inntekter av kaffe- og kakeslag. Som deltaker i Grasrotandelen
til Norsk Tipping opparbeidet klubben seg en andel på kr. 560 fra 6 spillere. Da siste utbetaling for først
skjer på nyåret er kun kr. 340 av andelen er inntektsført i 2009.
Ved årsmøtevedtak i 2010 om signaturrett vil klubben i 2010 kunne inngå nettbankavtale som reduserer
gebyrene vesentlig og samtidig forenkler arbeidet til kassereren. Kassen avvikles og egenkapital i kassen og
Postbanken overføres vår konto i Sparebank1 SMN.
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