Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å signere
protokollen)
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Kontingent
6. Innkomne saker
7. Valg

Vedlegg.

ÅRSMELDING LONGYEARBYEN FOTOKLUBB 2015
STYRET
Styret i Longyearbyen fotoklubb har i 2015 bestått av:
• Jan Sivert Hauglid - leder
• Frede lamo - nestleder
• Sølvi-Lill Seljebotten - kasserer og registeransvarlig
• Marainne Aasen - styremedlem
• Sofia Mercadal - styremedlem
• Pål Klevan – varamedlem og materialforvalter
• Dag Arne Husdal - varamedlem

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2015.

MEDLEMSMASSE
Longyearbyen fotoklubb hadde pr. 31. desember 2015 XX medlemmer, hvorav ett æresmedlem.
Medlemstallet har vært meget høyt de siste årene, men svinger naturligvis som en følge av turnover i
byens befolkning.
Medlemskontingenten har vært uendret i 2015, og var på kr. 450,- pr år (200,- pr. år for
skoleelever/studenter).
I tillegg til styret hadde fotoklubben følgende komiteer / ansvarlige i 2013
• Kalenderkomite (leder: Janet Saur)
• Printergruppe (leder: Lars Nordhagen)
• Materialforvalter (Pål Klevan)
• Utstillingsansvarlig (Eva Grøndal)
• Webansvarlig (Frank Eggenfellner)
• Juryansvarlig (Sophie Cordon)
Medlemmene i Longyearbyen fotoklubb er gjennom medlemskap i klubben medlemmer i Norsk
Selskap for Fotografi (NSFF), og kan nyte godt av de medlemsfordeler som oppnås gjennom dette.

MEDLEMSAKTIVITETER
Medlemsmøter
Longyearbyen fotoklubb har i 2013 hatt følgende medlemsmøter:
• xx.xx15..
• xx.xx15.
•
• 12.09.15. Nasjonal fotovandring.
• xx.xx.15.

• xx.xx.15
• 8.12.15. Julemøte med pizza og brus. Bildevisninger fra, Svalbard v/Frede Lamo.
Det har i gjennomsnitt møtt 10-20 deltakere på medlemsmøtene.
Turer
Longyearbyen fotoklubb har i 2015 arrangert følgende fototurer for medlemmer:
•
• Juni: Helgetur til Pyramiden med overnatting på Hotel Tulipan. 9 deltakere.
Kurs / seminarer
Longyearbyen fotoklubb har i 2015 arrangert følgende kurs / seminarer for sine medlemmer:
• 01.09.15. Grunnleggende digitalfotografering. Bruk av blender – lukker – ISO. Foredrag
v/ Jan Sivert Hauglid. Dette var et åpent kurs også for ikke-medlemmer. 25 deltagere.
• 21-22.11.15. Kurs i bruk av Lightroom v/Arnold Hoddevik.

Printkvelder
Printegruppa har i 2015 arrangert tre printkvelder, der medlemmer kan komme og få printet bilder
til medlemspris. I tillegg har vi hatt egen printkveld med print på lerret som tema.

UTSTILLINGER
Fotoklubben har hatt to salgsutstillinger på Kunst- og Håndverksenteret i Nybyen i 2015. Den første
ble åpnet i forbindelse med Solfesten i mars. Den andre utstillingen ble åpnet i forbindelse med
Kunstpause i november, og hadde tema ”Aktivitet”. I forkant av hver utstilling ble et medlemsmøte
satt av til innramming og klargjøring av utstillingen. Cirka 25 bilder ble stilt ut på hver av
utstillingene, og mange medlemmer har fått solgt sine bilder i år.

KALENDERE
Det ble også i 2015 produsert Svalbard-kalender for 2016. Etter at salget I 2014 var noe dårligere enn
foregående år reduserte vi antallet noe, men I 2015 har det etter god innsats svingt seg opp igjen.
Dette er vi meget glad for da kalendersalg er en svært viktig del av vår Økonomi. Medlemmer som
har fått bilde på trykk i kalenderen har fått 15 kalendere utdelt. En del bedrifter bestiller kalendere
som julegaver til sine ansatte. I år har det vært noe færre av disse. Vi har imidlertid to gode kunder
som hvert år bestiller kalendere til sine ansatte og samarbeidspartnere

CAMP SVALBARD
Fotoklubben har i 2015 deltatt med fotoaktiviteter for ungdommene på Camp Svalbard. Etter
arrangementet har vi dessuten skrevet bilder og tilrettelagt utstilling for deltagerne.

NASJONAL FOTOVANDRING
Fotoklubben har i 2015 for andre år arrangert nasjonal foto-vandring. Arrangementet var vellykket
med bra deltagelse og fotografisk utbytte. Vi hadde fått tilgang til Taubanesentralen og besøkte
deretter mat i «friluft-arrangementet» før vi avsluttet med sosialt samvær på Svalbar.

ØKONOMI
Longyearbyen fotoklubb har forholdsvis sterk økonomi. Hovedinntektskildene er kalendersalg og
medlemskontingenter. I tillegg fikk klubben tildelt korkpenger i 2015. Det ble innvilget reisestipend
på kr. 3000,- til 3 av våre medlemmer i 2015. Detaljer ut over dette fremgår av regnskapet for 2015.

KLUBBLOKALE

Fotoklubben leier klubblokale i 2. etasje på Kunst- og Håndverksenteret i Nybyen. Etter oppussing
og innkjøp av ny innredning har dette blitt et veldig bra lokale. Dessverre har vi hatt noen
vannlekkasjer I bygget og vi har fått vår del av dette, men heldigvis sluppet unna uten store skader.
Lokalstyret melder at de først til sommeren kan foreta reparasjon av taket.

OPPDRAG
Fotoklubben får en del forespørsler om fotooppdrag. Dette kan være I forbindelse med bryllup eller
firmaer som har aktiviteter her og har behov for fotograf. Også lokale arrangement som Maraton og
Skimaraton. Slike forespørsler rutes videre til de som har meldt seg interessert, men dessverre er
det færre enn ønskelig som vil ta på seg slike forpliktelser.

AVSLUTNING
Styret i Longyearbyen fotoklubb ser tilbake på 2015 som et veldig godt år for fotoklubben, med høyt
medlemstall, god økonomi, og et rimelig høyt aktivitetsnivå.

Mange medlemmer tar på seg ansvar og stiller opp for fotoklubben, og styret i fotoklubben vil rette
en stor takk til disse. Vi har likevel bruk for enda flere som kan ta på seg ansvarsoppgaver eller verv
av kortere eller lengre varighet. Ved valg av faste komiteledere på årsmøtet i år håper vi å kunne
fordele arbeidet i klubben på flere, og oppfordrer alle som ønsker å bidra til å bli med i en av
komiteene.

Longyearbyen den 23. februar 2016

