Årsmelding 2013
Molde Kameraklubb
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Innledning
•

2013 har vært et aktivt år for klubben og vi ligger på nivå som foregående
år. Medlemstallet er stabilt, møtedeltakelsen har vært god, og det har
vært bra engasjement rundt aktivitetene våre, spesielt rundt utstillingen
vår på Nordic Light fotofestival i vår.

•

På grunn av bygging av nytt publikums- og administrasjonsbygg på
Romsdalsmuseet har klubben vært nødt til å finne et nytt midlertidig

møtested og vi har fra i høst holdt til i Sangens Hus på Årø.
Styret
Molde, 13. februar 2014
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Medlemmer
•

Klubben har hatt 25 betalende medlemmer i 2013, hvorav fire er
nye medlemmer. Netto økning er likevel kun ett medlem fra 24 i
2012. Medlemstallet har ligget stabilt med et snitt på 24 de siste 5

årene.

•

Medlemskontingenten har vært kr 500 for ordinært medlemskap

(inkl. pensjonister) og kr 300 for studenter og trygdede og
minstepensjonister. Kontingenten inkluderer obligatorisk

medlemskap i Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) på kr 150.
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Styret
Leder:

Jonas Hallberg Eggen

Nestleder:

Sarah Jo Baumann Larsen

Styremedlemmer:

Belinda Renee Dragset
Bjørn Ivar Haugen
Per Stavnesli

Varamedlemmer:

Eivind Aaslid
Tove Skive Hoel
Roar Gussiås

Styret har hatt 7 styremøter i 2013.
Disse har vært holdt i møtelokalene til Inventas.
I tillegg har styret behandlet saker via e-post.
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Økonomi
•

Årsresultatet for 2013 var på kr 5.158. Egenkapitalen var ved
årsslutt 2013 kr 19.897. Hovedinntekten til klubben er
medlemsavgiften og den største utgiften vår er husleie.

•

Overskuddet i 2013 skyldes i hovedsak færre avholdte møter der vi
betalte husleie. I tillegg har vi hatt inntekter fra bildesalg og

tippemidler gjennom Grasrotandelen.
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Møter
•

Det har vært holdt 12 medlemsmøter i 2013, sommerfesten i juni
og julebordet i desember medregnet. Dette er en noen færre enn
foregående år da vi økte antall møter med egne temakvelder.

•

Fem møter ble holdt på Kyllingstua, Romsdalsmuseet i Molde i vår.
På grunn av bygging av nytt publikums- og administrasjonsbygg på
Romsdalsmuseet har klubben vært nødt til å finne et nytt møtested
frem til 2016.

•

Etter noen midlertidige møter hos Linjebygg Offshore har vi
inngått avtale om å leie Sangens Hus på Årø på torsdager, omtrent
en gang i måneden fremover. Årets to siste møter ble holdt der.

•

Frammøtet har økt litt fra i fjor og har ligget mellom 10 til 20
personer.
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Møter
•

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.

•

Vurdering av medbrakte papirbilder har også vært et fast innslag
på møtekveldene. Medlemmene kan ta med ett papirbilde de vil
vise og få tilbakemelding på. Format og motiv har vært opp til den
enkelte. Vi har delt oss inn i mindre grupper som diskuterer
hverandres bilder eller snakket om dem i plenum.

•

Kaffepausen er en viktig del av møtekveldene. Her deles kunnskap
og erfaringer innen foto og annet som opptar oss.
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Møter
Nybegynnerkurs i mars og april
• På møtene i mars og april arrangerte vi gratis nybegynnerkurs i
bruk av kamera før det ordinære møtet. Det var et populært
tiltak, men det opplevdes utfordrende med svært variert
kunnskaps- og erfaringsnivå blant deltakerne.
Sommerfest
• Fredag 14. juni arrangerte klubben sommerfest med grilling i fjæra
på Bjørset i Molde. Det ble som vanlig dekket langbord i naustet til
vår kasserer Per Stavnesli. 10 medlemmer deltok.
•

Årets fotostunt, det sjuende i rekken, ble i år holdt i forbindelse
med sommerfesten. I løpet av én time skulle deltakerne fange to
motiver til å konkurrere om i den påfølgende "Rosé-cupen" som ble
avholdt i naustet.
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Møter
Utemøte i juni
• Junimøtet ble holdt utendørs på friområdet Retiro. På møtet la vi
opp til praktisk oppgavebasert fotografering med komposisjon som
tema. Resultatet ble vist på medlemsmøtet i september.
Viner-cup i september
• På septembermøtet ble klubbens Viner-cup avholdt, en
konkurranse hvor to og to bilder konkurrerer med hverandre.
Temaet var "Lommespeil" som medlemmene hadde fått i
sommeroppgave.
Lyssetting i desember
• På siste ordinære møte før jul hadde vi tema med lyssetting i
praksis, der medlemmene kunne ta kamera og det de selv hadde av
blits, lyskilder, diffusorer og reflektorer.

stiftet 1950 | org. nr. 991 032 347 | tilsluttet norsk selskap for fotografi
info@moldekameraklubb.no | www.moldekameraklubb.no

Møter
Julebord
• Årets siste møte var julebordet 13. desember, som i år ble holdt
hos Christa Oskarsson hvor hele 20 medlemmer var samlet. Det ble
tradisjon tro servert blandet juletallerken med riskrem til dessert.
Oppgaven gikk til Strandens catering og selskapsmat etter
suksessen i fjor. Maten ble nøye vurdert på egne skjema og maten
fikk også i år svært høye karakterer.
•

Idar Andreassen hadde også i år skrevet en sang for anledningen.
Det ble kåring av Årets fotograf og Årets Bilde som begge ble
vunnet av Leif Erling Aasan som mottok diplom i gullramme og
fotobok i premie. Også i år ble det arrangert en uhøytidelig
fotoquiz lagkonkurranse som avsluttet julebordet med
puslespillegging et stykke ut på morgenkvisten.

stiftet 1950 | org. nr. 991 032 347 | tilsluttet norsk selskap for fotografi
info@moldekameraklubb.no | www.moldekameraklubb.no

Aktiviteter
Nordic Light internasjonale fotofestival
• Mange av klubbens medlemmer tok turen til Kristiansund og Nordic
Light lørdag 27. april. Flere kom allerede fredag ettermiddag og
overnattet for å få best mulig utbytte av festivalen.
• Mange flotte utstillinger og interessante foredrag fra noen av
verdens fremste fotografer, i tillegg til vår egen lille utstilling.
Også viktig var det å møtes sosialt med god mat og drikke.
Stranda fotofestival
• Bjørn Ivar Haugen og Jonas Hallberg Eggen deltok på Stranda
fotofestival 13.-15. september. Mange interessante foredrag, felles
middag på Peer Gynt-senteret på Hellesylt lørdag kveld, samt
workshops ute i et noe grått og vått landskap var det vi opplevde.
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Aktiviteter
Utstillinger
• Molde Kameraklubb stilte ut nærmere 50 bilder under Nordic Light
fotofestival i Kristiansund i to uker fra 23. april. Alle medlemmene
kunne delta med fire bilder hver. Alle bildene skulle være i
kvadratisk format og ble presentert enhetlig som store
polaroidbilder på en lang rekke i utstillingsrommet vårt. Dessverre
hadde vi fått tildelt plass i underetasjen i utstillingslokalet, som
gjorde at mange gikk glipp av utstillingen.
•

Andre helgen i september stilte klubben med miniutstilling på
Stranda fotofestival. Utstillingen var et utvalg bilder fra
utstillingen vår på Nordic Light.
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Aktiviteter
Nasjonalt foto- og filmtreff
• Molde Kameraklubb var representert ved Bjørn Ivar Haugen på NSFFs
landstreff og landsmøte i Trondheim i mai/juni. Det var hyggelige
dager med et godt program og engasjerende møter med andre
entusiaster fra hele foto-Norge.
Russisk besøk
• Redaksjonen i det russiske nettmagasinet The Saint Petersburg
Photographer var i regionen første uken i januar og ønsket å møte oss
i klubben. På kort varsel møtte 8-9 medlemmer de to russerne første
torsdagen i januar. Medlemmene våre fikk mulighet til å sende
bildebidrag til dokumentaren de jobbet med.
Juryering
• Molde Kameraklubb har i år juryert fotokonkurranser for Hustadvika
Fotoklubb, Skodje Fotoklubb og Bekkalokket Fotoklubb.
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Konkurranser
Klubbkonkurransen "Årets fotograf"
• Konkurransen går over seks under der plasseringene gir poeng som samles
opp gjennom året. Sammenlagt vant Leif Erling Aasan med 118 poeng
foran Roar Bech, 100 poeng og Øystein Wiik, 95 poeng.
•

Rundevinnerne var:
–
–
–
–
–
–

•
•

Runde
Runde
Runde
Runde
Runde
Runde

1, tema:
2, tema:
3, tema:
4, tema:
5, tema:
6, tema:

En drøm
Hvitt
Vær
Kolleksjon - natt
Portrett
Uro

Leif Erling Aasan, "Ta meg med"
Tove Skive Hoel, "Abstrakt med hvitt"
Øystein Wiik, "Fjord i gull"
Leif Erling Aasan, "Nattjoggerne i London"
Øystein Wiik, "Hva nå?"
Leif Erling Aasan, "Mainn me ljåen"

Alle rundene er juryert eksternt av hhv. Stranda Fotoklubb, Hustadvika
Fotoklubb, Fotomax Kameraklubb, Ålesund Kameraklubb, Haugaland
Fotoklubb og Bekkalokket Fotoklubb.
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.
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Konkurranser
Klubbkonkurransen "Årets bilde"
• Alle medlemmer kunne sende inn ett bilde som skulle være tatt i
løpet av det siste året. På julebordet ble Leif Erling Aasans bilde
"Innbytteren" kåret til "Årets bilde". Jury var fotograf Ola Nøst. I
superfinalen var også "Parade" av Bjørn Ivar Haugen og "Catwalk" av
Roar Bech.
Andre klubbkonkurranser
• Individuelle konkurranser med vinnere, kåring ved avstemning på
møtet:
– Rosé-cup, 14.06, tema: Fotostunt i fjæra:
– Viner-cup, 03.09, tema: Lommespeil:

Trude Lien (uten tittel)
Jonas Hallberg Eggen,
"Glimt av Øyne"
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Konkurranser
Norgesmesterskap i foto
• I Norgesmesterskapet i foto 2012/13 oppnådde Molde
Kameraklubb en 15. plass av 54 klubber
• Individuelle plasseringer:
–
–
–
–

66. plass:
83. plass (delt):
89. plass (delt):
140. plass (delt):

– 206. plass (delt):

Jonas Hallberg Eggen, 1 hed. omtale og 3 ant.
Leif Erling Aasan, 1 hederlig omtale og 1 antatt
Bjørn Ivar Haugen, 4 antatte
Roar Bech, 2 antatte
Sarah Jo Baumann Larsen, 2 antatte
Belinda Renèe Dragset, 1 antatt
Tove Skive Hoel, 1 antatt
Marit Sporsheim, 1 antatt
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Kommunikasjon
Nyhetsbrev
• Kameraklubben sender ut møteinnkallelser,
konkurranseinvitasjoner og annen relevant info på e-post til
medlemmene tre-fire ganger i måneden. Informasjonen sendes
også ut til tidligere medlemmer, og andre interesserte som ønsker
det.
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. I 2013 hadde hjemmesiden 6.238 besøk, i snitt 17 per
dag, en liten nedgang ift. 6.695 året før.
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Kommunikasjon
Facebook
• Molde Kameraklubbs Facebook-side
www.facebook.com/moldekameraklubb er et supplement til
hjemmesiden vår. 100 personer likte klubben ved utgangen av
2013, mot 62 året før. Innlegg og arrangementer kommer ikke
automatisk opp i nyhetsoppdateringen hos de som liker siden og
enkelte arrangementer er sett av så få som 11 personer.
Publisering av konkurranseresultater har gitt mest uttelling med
mellom 50 og 100 visninger.
Doodle
• Kameraklubben bruker www.doodle.com for påmelding til
arrangementer og turer som er en enkel og effektiv måte å
organisere aktiviteter på.
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