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Medlemmer
Klubben har hatt 27 betalende medlemmer i 2010 (en nedgang fra 31 i 2009, men noe høyere enn 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 2010, årsmøtet i januar og julebordet i desember medregnet. Alle møtene
er blitt holdt på Kyllingstua, Romsdalsmuseet i Molde. Frammøtet har variert fra 11 til 18 personer,
nærmere 14 personer i snitt per møte. Dette er en nedgang på rundt 27 % fra året før (da det møtte 19 i
snitt).
Styret har hatt 9 styremøter i 2010. Disse har vært holdt i møtelokalene til bedriftene Linjebygg Offshore
og Inventas 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. Konkurransen "Dagens bilde" som ble opprettet i fjor har sikret jevn og god deltakelse på rundt
10 bilder på hvert møte i år. Vinnerbildet fra møtene 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 har også vært også et forum for innspill og bildekritikk.
Årets fotostunt, det fjerde i rekken, ble holdt i parkeringstunnelen i Molde 18. mai. I løpet av én time
skulle deltakerne fange to motiver til å konkurrere om i den påfølgende "Rosé-cupen" som etterpå ble
avholdt i klubblokalene.
På møtet i november ble bidragene til RIRs hentekalender vurdert og valgt ut.
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Konkurranser
Resultater, klubbkonkurranser
Vinnere av klubbkonkurransen "Årets fotograf", eksternt juryert:
Runde 1, tema: Vinter: Bjarne Nygård, "Hoppsann!!"
Runde 2, tema: Ikke ny: Letta Gauseth, "Gammel og tannlaus"
Runde 3, tema: Linjer: Sarah Jo Baumann Larsen, "Lys og skygge i linjer"
Runde 4, tema: Kolleksjon, fritt motiv: Jonas Hallberg Eggen, "Hermetikklokk"
Runde 5, tema: Fra dyreverdenen: Leif Erling Aasan, "Rastløs"
Runde 6, tema: Tomt: Leif Erling Aasan, "Tomtebrygg"
Plasseringen i hver runde gir poeng som samles opp gjennom året. Sammenlagt vant Jonas Hallberg Eggen
med 120 poeng foran Leif Erling Aasan, 97 poeng og Letta Gauseth, 90 poeng.
Vinnere av bildekonkurransen "Dagens bilde", kåring ved avstemning på møtet:
19.01: Leif Erling Aasan, "Kringstadbukta i vind"
23.02: Leif Erling Aasan, "Landligge 2"
23.03: Bjarne Nygård, "Sauegjeter"
20.04: Leif Erling Aasan, "T-banen"
18.05: Eivind Aaslid, "Speiling"
24.08: Christa Oskarsson (uten tittel)
21.09: Letta Gauseth (uten tittel)
19.10: Bjørn Ivar Haugen (uten tittel)
16.11: Christa Oskarsson (uten tittel)
På julebordet ble Christa Oskarssons bilde fra 24. august kåret til "Årets bilde".
Individuelle konkurranser med vinnere, kåring ved avstemning på møtet:
Rosé-cup, 18.05, tema: Motiv fra fotostunt i Parkeringstunnelen: Tore Lange (uten tittel)
Viner-cup, 24.08, tema: Utdelt objekt - blått tau: Leif Erling Aasan, "Oopps!"
På julebordet vant Bjarne Nygård konkurransen om beste julesangbilde, "Musevisa".
Bidragene har holdt høy kvalitet og deltakerne har vist stor kreativitet i løsningen av temaoppgavene. Alle
de premierte bildene er lagt ut på klubbens hjemmeside.
Resultater, eksterne konkurranser
I runde to av Landskonkurransen til Norsk Selskap For Fotografi 2009/10 med fritt tema oppnådde vi:
1 hederlig omtale:
Belinda Dragset, "Første kjærlighet"
7 bilder antatt:
Belinda Dragset, "Fiskevær ved Atlanterhavsvegen"
Jonas Hallberg Eggen, "Vårslipp"
Bjørn Ivar Haugen, "Langøya" og "Lipany Slovakia 2008"
Tove Skive Hoel, "Vannfuglen", "Sail away little fly" og "Touching"
Svein Kvakland, "Slutt på festen"
Bjarne Nygård, "Narkoman"
Marit Sporsheim, "Svalbard"
Med resultatene fra høsten 2009 endte Molde Kameraklubb på en 11. plass i sammendraget.
I runde én av Landskonkurransen 2010/11 med "Kolleksjon - fritt motiv" som tema oppnådde vi:
2 hederlige omtaler:
Jonas Hallberg Eggen, "Hermetikklokk"
Bjørn Ivar Haugen, "Hodeløst"
1 kolleksjon antatt:
Jonas Hallberg Eggen med "Tauverk"
Molde Kameraklubb ligger med dette på 8. plass i sammendraget før vårkonkurransen. Konkurransen
avgjøres i andre runde våren 2011.
Molde Kameraklubb deltok for første gang i den internasjonale paraplyorganisasjonen FIAPs "Club World
Cup". Klubben oppnådde 229 poeng av 540 mulige og havnet på en 113. plass. 124 klubber deltok, vinner
ble Dundalk Photographic Society fra Irland med 337 poeng.
2 bilder ble antatt:
Leif Erling Aasan med "Sandscape"
Bjarne Nygård med "Joy"
Letta Gauseth oppnådde toppscore med sitt svanebilde "Grasiøs" i tredje runde av konkurransen Fotojakta i
bladet Villmarksliv.

Aktiviteter
Utflukter
Lørdag 27. mars møttes fem av medlemmene for å fotografere under aksjonen Earth hour 2010, hvor alle
lys skulle være avslått i en hel time på kvelden. Klubben fikk en henvendelse fra NRK TV som skulle lage et
innslag om oss, men pga. en rasulykke samme dag hadde de dessverre ikke anledning til å komme. Det ble
uansett en hyggelig kveld som ble avsluttet i Skybaren på Seilet hotell.
Sju medlemmer samlet seg søndag 25. april for klubbens første temautflukt. Turen gikk til Vågøy,
Harøysund og Male på Farstad.
Ni av oss møttes i Kristiansund i forbindelse med Nordic Light internasjonale fotofestival, 1. mai. Det ble en
innholdsrik lørdag med foredrag med gatefotografen Elliot Erwitt, en gallerirunde med nærmere 20
utstillinger, lunsj på Bryggekanten Brasserie & Bache Bar og etter en rundtur i byen med kamera ble dagen
avsluttet på Smia fiskerestaurant i Vågen.
Årets pinsetur gikk til Veiholmen i havgapet utenfor Smøla. Været var kanskje ikke det beste, men humøret
var på topp, selv om kun tre medlemmer deltok.
Klubbens andre temautflukt gikk til Eikesdalen og Nauste i Eresfjord første søndag i oktober. Sju
medlemmer tok turen en stormfull høstdag. Et annet medlem var også i området.
Sommerfest
Fredag 4. juni arrangerte klubben sommerfest med grilling i fjæra på Bjørset i Molde. Det ble dekket
langbord i naustet til vår kasserer Per Stavnesli. Strålende vær, og selv om det ble noe kjølig i lufta etter
solen forsvant, holdt gjengen på 11 personer varmen inne naustet.
Jubileumsfest
15 medlemmer deltok på Molde Kameraklubbs 60-årsjubileumsfest hjemme hos Christa Oskarsson,
5. november. Det var og stemning med høydepunkter som steingod tapas fra Kjøkkensjefens Catering,
"Bordets gleder" - en uhøytidelig fotokonkurranse, samt hundeshow. Arrangementet ble en suksess, og vi
har planer om en ny fest til våren.
Jubileumsutstillinger
Molde Kameraklubb arrangerte to utstillinger i forbindelse med feiringen av 60-årsjubileet. Først en
utstilling på kjøpesenteret MoldeTorget første uken i november hvor vi presenterte tre bilder fra hver av de
siste åtte temakonkurransene til klubben. Etter MoldeTorget åpnet vi en vindusutstilling i de tidligere
lokalene til Fokus Bank i Storgata, som for tiden står tomme. Her kan man i tillegg til konkurransebildene
se bilder og materiale fra klubbens 60 års historie. Huseieren Angvik Eiendom har latt oss disponere
vinduene også utover vinteren 2011 i påvente av nye leietakere.
Julebord
Årets siste møte var julebordet 9. 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 en noe grynete riskrem
til dessert. Årets bilde ble kåret og årets fotograf ble premiert, og det vanket gavekort og diplomer. Også i
år ble det arrangert en uhøytidelig fotoquiz lagkonkurranse og ny papirbildekonkurranse - Julesang - med
gjettelek om hvilken sang det var og premiering av beste oppgaveløsning som var Bjarne Nygårds tolkning
av Musevisa. Idar Andreassen ble premiert for sin egenkomponerte sang til klubben i anledning 60årsfeiringen "Ein klubb vart født i 50 beint".
Juryering
Klubben har i år juryert to fotokonkurranser for Smøla Fotoklubb og Hustadvika Fotoklubb.
Fotooppdrag
Klubbens medlemmer ble også i år invitert til å bidra med bilder til RIRs (Romsdalshalvøya Interkommunale
Renovasjonsselskap) hentekalender 2010 som distribueres til alle husstandene i regionen. Temaet for

bildene var i år "Plastic fantastic". Seksten bilder fra åtte fotografer ble valgt ut til å være med i
kalenderen.
Bjørnsonfestivalen inviterte klubben til å ta bilder fra årets arrangement. Formålet med oppdraget var å
dokumentere festivalen og formidle stemningen, deltakerne, de frivillige, gjestene og publikum.
Bildene skal kunne brukes av Bjørnsonfestivalen til egne formål som dokumentasjon og promotering i årene
som kommer. Sju av medlemmene var med på ulike arrangement og tok bilder.
Årbok
Tre av klubbens medlemmer ble representert med et bilde hver i NSFFs årbok for 2009: Letta Gauseth med
"Grasiøs", Jonas Hallberg Eggen med "Klippe" og Belinda Renee Dragset med "Boblen som sprakk". Bildene
fra årboka ble også stilt ut under Nordic Lights.

Kommunikasjon
Nyhetsbrev
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, samt oversikt over møtedatoer ble sendt per
post til medlemmer uten registrert e-postadresse.
Hjemmeside
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 og markedsføring
Jubileumsutstillingen ble omtalt i Avisa Romsdal og i MoldeTorgets eget kundemagasin. I forbindelse med
utstillingen ble det laget et eget arrangement på Facebook.
Romsdals Budstikke presenterte alle bidragene til RIR-kalenderen i en egen bildespesial på nett før jul.

Økonomi
Årsresultatet for 2010 ble negativt og var på kr -11.197 (positivt kr 16.598 i 2008). Egenkapitalen ble
redusert fra kr 24.869 i 2009 til kr 13.673 i 2010.
En inn-/utbetaling fra Moldebadet til fotografene som utførte et oppdrag ved årsskiftet 2009/2010 på kr.
12.000 påvirker årets resultat spesielt. En regning for maten til julebordet er dessuten ikke betalt. Justert
for dette ville resultatet i 2010 gi et underskudd på rundt kr. 4.000.
Med vedtaket om signaturrett på årsmøtet i 2010 har klubben i år kunnet inngå nettbankavtale som har
reduserer gebyrene vesentlig og samtidig forenklet arbeidet til kassereren. Kassen er også avviklet og
egenkapital i kassen og Postbanken er overført vår konto i Sparebank1 SMN. Kontoen i Postbanken vil bli
avviklet når all aktivitet her er avsluttet.
Egenkapitalen er den høyeste noen gang (2009 ikke reell) og gir klubben et solid fundament for videre drift
og ikke minst en mulighet i forhold til ev. investeringer som kunne komme klubbens medlemmer til gode.
Det må samtidig presiseres at uten bidrag på kr. 5.000 fra de medlemmene som fotograferte for
Moldebadet og LBO som sponset med kr. 5.000 til bruk på jubileumsfesten, hadde egenkapitalen vært kr.
10.000 lavere.

Styret i Molde Kameraklubb
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