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Innledning
2011 har vært et spennende år i klubben, og aktivitetsnivået har vært høyt. Spesielt kan vi trekke frem
fotografering ifm Romsdalsmuseets 100-årsjubileum i 2012 og tur til Praha i høst.
Klubben har også gjort en satsning for å skaffe flere medlemmer og for å møte ønsket fra medlemmene om
å lære mer om foto.
Klubben har økt antall møter fra ti til femten, med fem dedikerte temakvelder. Disse har vært et
samlingspunkt for læring og diskusjon innen det meste av foto, bl.a. kamerabruk, komposisjon og digital
bildebehandling.
Vi stilte for første gang på Innflytterdagen i Molde i høst for å promotere klubben, med miniutstilling og en
gjeng entusiastiske medlemmer Tilbakemeldingene har vært veldig positive, selv om vi ikke har sett noe
utslag på medlemstallet eller møtedeltakelsen.
Tiltakene har medført høyere kostnader uten at de så langt har generert større inntekter. Dette blir en
utfordring vi må ta tak i 2012.

Medlemmer
Klubben har hatt 27 betalende medlemmer i 2011, det samme som 2010. 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 150.
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Økonomi
Årsresultatet for 2011 var på minus kr 7.337. Poster i regnskapet blir ikke periodisert så korrigert for dette
ble det reelle driftsresultatet kr 3.167 i minus. Egenkapitalen påvirkes også dette har svingt mellom 5.000
og 13.000 en del de senere årene. Egenkapitalen var ved årsslutt 2011 på kr 6.336.
Husleien til Romsdalsmuseet har vært uforandret med kr 400 per kveld. Med en økning av antall
møtekvelder fra ti til femten i fjor har leien økt med kr 1.600 fra tidligere år.
Deltakelsen på Innflytterdagen kostet klubben kr 2.300. Her mangler det fremdeles innbetalinger fra noen
av de som stilte ut bilder.
Grasrotandelen
Molde Kameraklubb er med i Norsk Tippings ordning "Grasrotandelen". 10 spillere ga oss en inntekt på kr
1.057 i 2011.

Møter
Det har vært holdt 15 medlemsmøter i 2011, årsmøtet i januar og julebordet i desember medregnet. Dette
er en økning på 5 møtekvelder fra tidligere år, noe som skyldes innføringen av egne temakvelder.
Frammøtet har variert fra 8 til 17 personer, 12 personer i snitt per møte. Dette er en nedgang fra året før
da det møtte 14 i snitt. Alle møtene er blitt holdt på Kyllingstua, Romsdalsmuseet i Molde.
Styret har hatt 7 styremøter i 2011. Disse har vært holdt i møtelokalene til bedriftene Linjebygg Offshore
og Inventas.
Møteaktiviteter
En gjennomgang av runderesultatene i den digitale klubbkonkurransen "Årets fotograf" har i år innledet de
ordinære møtekveldene. Dette har også vært også et forum for innspill og bildekritikk.
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 2009 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.
Nytt av året har vært egne temakvelder for inspirasjon og læring. Dette har vært et populært tilskudd til
møteprogrammet. Følgende temaer ble tatt opp:
Bli kjent med kameraet ditt
Komposisjon
Fotografering i praksis, å jobbe med motivet - å skape et bilde
Lightroom og bildeorganisering
Digital bildebehandling - tips og triks
Årets fotostunt, det femte i rekken, ble holdt langs Moldeelva 24. mai med tema Naturen møter byen. 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 augustmøtet ble klubbens "Viner-cup" avholdt, en konkurranse hvor to og to bilder konkurrerer med
hverandre. Temaet var "utdelt objekt" der alle medlemmene hadde fått utlevert en lekedinosaur i forkant.
På januarmøtet fikk vi et bildeforedrag fra Svalbard av Vera Simonsson som arrangerer fotosafarier dit.
På møtet i november ble bidragene til RIRs hentekalender vurdert og valgt ut.

Kommunikasjon
Nyhetsbrev
Kameraklubben sender ut møteinnkallelser, konkurranseinvitasjoner og annen relevant info på e-post til
medlemmene 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.
Facebook
Molde Kameraklubb fikk i januar sin egen Facebook-side www.facebook.com/moldekameraklubb.
Facebook-siden vil være et supplement til hjemmesiden vår. I tillegg til å holde seg oppdatert om
klubbaktivitetene kan medlemmene og andre som liker klubben legge ut og kommentere bilder, dele tips
og råd og diskutere og planlegge aktiviteter.

Aktiviteter
Fotooppdrag
Klubbens medlemmer ble også i år invitert til å bidra med bilder til RIRs (Romsdalshalvøya Interkommunale
Renovasjonsselskap) hentekalender 2012 som distribueres til alle husstandene i regionen. Temaet for
bildene var i år metall - "Det er ikke gull alt som glimrer". Tretten bilder fra åtte fotografer ble valgt ut til
å være med i kalenderen. Forsidebildet "Bokssol" ble dessverre feilkreditert, Marit Sporsheim er rett
fotograf.
Romsdalsmuseet inviterte klubben til å lage en fotoutstilling til neste sommer i forbindelse med museets
100-årsjubileum i 2012. Det vil også lages en nettutstilling og det vil publiseres bilder i museets
jubileumsårbok. I samarbeid med Romsdalsmuseet ble det arrangert tre fotoutflukter i høst, til Nesset
Prestegård, Ergan Kystfort i Bud og Løvikremma på Gossen, Aukra. 5-6 medlemmer deltok på hver av
turene. De øvrige lokasjonene vil bli besøkt utover vinteren og våren.
Utstillinger
Molde Kameraklubbs jubileumsutstilling ble vist i de tidligere lokalene til Fokus Bank i Storgata frem til
sommeren.
Lørdag 3. september stilte klubben med miniutstilling på Innflytterdagen i Molde. Det var første gang
kameraklubben deltok på det årlige arrangementet som har til hensikt å vise frem hva som skjer av
aktiviteter i byen.
Nordic Light
Flere av klubbens medlemmer tok turen til Kristiansund og Nordic Light internasjonale fotofestival 6-7.
mai. Mange flotte utstillinger og interessante foredrag fra noen av verdens fremste fotografer. Skotskamerikanske Albert Watson var spesielt inspirerende med sine gode historier og smarte råd, både foran en
proppfull forelesningssal og tilstede på Kunstforeningen hvor han stilte ut noen utvalgte bilder fra sin lange
og innholdsrike karriere. Lørdag ble det felles lunsj på Onkel og de som holdt ut lengst avsluttet med
middag på Bryggekanten Brasserie & Bache Bar.
Pinsetur
Fem medlemmer deltok på klubbens tradisjonelle pinsetur som i år gikk til Ona i havgapet utenfor Molde.
Sommerfest
Fredag 17. juni arrangerte klubben sommerfest med grilling i fjæra på Bjørset i Molde. Det ble dekket
langbord i naustet til vår kasserer Per Stavnesli hvor 12 personer holdt varmen. Her kunne vi også følge
Hurtigruten "minutt for minutt" i det skipet passerte, noe som satte en ekstra spiss på kvelden.

Tur til Praha
Onsdag-søndag 21-25. september reiste en gruppe på åtte med bagasjen full av fotoutstyr til Praha. At
flere kom hjem med enda mer utstyr skyltes i stor grad den legendariske fotoforretningen Foto Skoda. Det
manglet heller ikke motiver i den historiske byen. En rundtur med en norsk guide den første dagen ble en
god start på turen. Og selv om kameraene ble brukt flittig var det også tid til å kose seg med god mat og
drikke. Pilsnerøl naturligvis.
Julebord
Årets siste møte var julebordet 9. desember, en sosial kveld med tradisjonell julemat hvor 14 medlemmer
var samlet. En ny julebordkomité la ned mye arbeid og gjorde kvelden uforglemmelig. Det ble tradisjon tro
servert blandet juletallerken med riskrem til dessert. Oppgaven gikk i år til Strandens catering og
selskapsmat (Grand café) etter misnøye med tidligere leverandører. Maten ble nøye vurdert på egne
skjema og maten fikk svært høye karakterer. 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
papirbildekonkurransen "Julesang" med gjettelek om hvilken sang det var og premiering av beste
oppgaveløsning som var Leif Erling Aasans tolkning av Romjulsdrøm.
Årbok
I NSFFs årbok for 2010 ble Belinda Renee Dragset representert med bildet "Forberedelse". Bildene fra
årboka ble blant annet stilt ut under Nordic Lights i Kristiansund.
Juryering
Klubben har i år juryert tre fotokonkurranser for Rakkestad fotoklubb, Lier fotoklubb og Tromsø fotoklubb.
I tillegg har vi deltatt i juryeringen av Moss fotoklubbs fotomaraton i september.

Konkurranser
Klubbkonkurransen "Årets fotograf"
Rundevinnere:
Runde 1, tema: Arkitektur: Svein Kvakland, "Café"
Runde 2, tema: Par: Belinda Renee Dragset, "Tvillingpar".
Runde 3, tema: Skygge: Letta Gauseth, "Fotograf i skygger".
Runde 4, tema: Kolleksjon, fritt motiv:
Leif Erling Aasan, "Gateglimt" og Jonas Hallberg Eggen, "Berlin" (delt 1.plass)
Runde 5, tema: Trær: Leif Erling Aasan, "Tre og fotograf"
Runde 6, tema: Menneske: Leif Erling Aasan, "Exit"
Plasseringen i hver runde gir poeng som samles opp gjennom året. Sammenlagt vant Leif Erling Aasan med
117 poeng foran Letta Gauseth, 85 poeng og Marit Sporsheim, 69 poeng.
Alle rundene er juryert eksternt av hhv. Vingelen fotoklubb, Sandnes fotoklubb, Tønsberg kameraklubb,
fotograf Ola B. Nøst, Skodje fotoklubb og Bergen kameraklubb.
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.

Klubbkonkurransen "Årets bilde"
Vinnere av "Dagens bilde"
Vladimir Kovalenko, "Venezia" (25. januar)
Vladimir Kovalenko, "Fjord" (8. mars)
Bjørn Ivar Haugen, "Grågjess" (12. april)
Bjørn Ivar Haugen (uten tittel) (2. mai)
Øystein Wiik, "Gullflankedelfin" (20. juni)
Øystein Wiik, "Brudepiken" (16. august)
Bjørn Ivar Haugen (uten tittel) (6. september)
Leif Erling Aasan, "Katten ved Ona fyr" (18. oktober)
Leif Erling Aasan, "Mot lyset" (22.november)
"Dagens bilde" kåres ved avstemning på møtet og går videre til en finalerunde. På julebordet ble Øystein
Wiiks bilde fra 16. august kåret til "Årets bilde".
Andre klubbkonkurranser
Individuelle konkurranser med vinnere, kåring ved avstemning på møtet:
Rosé-cup, 24.05, tema: Fotostunt "Naturen møter byen": Belinda Renee Dragset (uten tittel)
Viner-cup, 16.08, tema: Utdelt objekt - dinosaur: Leif Erling Aasan, "T-Rex"
På sommerfesten vant Øystein Wiik bildekonkurransen Min favoritt-[...], med "Katt og mus".
På julebordet vant Leif Erling Aasan konkurransen om beste julesangbilde, "Romjulsdrøm".
Landskonkurransen NSFF
I runde to av Landskonkurransen 2010/11 oppnådde vi en 9. plass:
Bronse:
Bjørn Ivar Haugen, "Sengelektyre"
1 hederlig omtale:
Letta Gauseth, "Tannlaus men glad"
1 bilde antatt:
Letta Gauseth, "Våkent blikk"
Med resultatene fra høsten 2010 endte Molde Kameraklubb på en 8. plass i sammendraget om Årets klubb.
I runde én av Landskonkurransen 2011/12 oppnådde vi en 22. plass:
1 hederlig omtale:
Jonas Hallberg Eggen, "Sugerør"
1 bilde antatt:
Leif Erling Aasan, "Alien"
Konkurransen om Årets klubb avgjøres i andre runde våren 2012.
Andre konkurranseresultater
Arne Strømme vant "Årets fotograf" på fotonettstedet foto.no. Konkurransen gikk over 6 runder med
forskjellige temaer som er juryert av en profesjonell jury. Arne Strømme gikk til topps med to
tredjeplasser, en syvende plass og en hederlig omtale. Totalt deltok 962 fotografer i "Årets fotograf".

Styret i Molde Kameraklubb
31. januar 2012

