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Medlemsmøte i  Hustadvika fotoklubb. 

Tid:   17. august 2017 

Sted: Tusenborg 

Tilstede:             Gunnar Holten,  Eva Frisnes, John Johnsen, Roy Kvamme, Arnfinn 

                             Malmedal, Sylwia Grabinska,  Rolf Magerøy, Berit Vold Eidem,  Jo  

                             Sigurd  Bergseth, Per Magne Brandsæter,  Britt Hjelseth, Astor Gjelsvik 

                             Graham Griffin,  Hans Høye. 

 

Sak 22/17/08: NM i foto - Norsk Selskap for Fotografi.  

Gunnar delte ut diplomer til de klubbmedlemmene som ble juryert som antatt. 

Disse var:  

Arnfinn :  

 - "Moskus"  ( svart/hvitt). 

 - "Hjort"  (natur). 

 - "Den hvite fjellreven" (natur). 

Eva: 

 - "Fossekall" (natur) 

 - "Sandlo" (natur) 

 - "Moskus" (natur) 

 - "Rose i regn" (kreativt) 

 

Sylwia: 

 - "White spring" (projeksjon i farger) 

 

Neste konkurranse i Norsk Selskap for Fotografi: 

Innlevering innen 15.september. Hvert medlem kan levere 12 bilder. Flere opplysninger  på 

hjemmesiden til Norsk Selskap for Fotografi. 

 

SAK 23/17/08. Besøk av Alvdal fotoklubb. 

Alvdal fotoklubb vil å besøke området Bud/Hustadvika i september/oktober. I den forbindelse 

ønsker de forslag til overnatting. 

Styrets forslag om vennskapsklubb ble diskutert, og Alvdal fotoklubb kunne være et alternativ. 

Vedtak: 

Klubben vil være behjelpelig med forslag til overnatting/fotoutflukter, og det er interesse for et 

videre samarbeid i form av vennskapsklubb. Gunnar tar kontakt med klubben. 

 

SAK 24/17/08. Fotoutstillingen på Ergan. 

 Museet skal kjøpe inn kroker for oppheng. Disse kan fotoklubben benytte. I likhet med tidligere 

salgsutstillinger i klubbens regi, tilfaller 10% av inntektene klubben. 
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Sommeren som tidspunkt for utstillingen er ideell med tanke på turisttrafikken, men det er 

vanskelig å organisere utstillingen når mange av utstillerne er bortreist på ferie. 

Det er til nå solgt for ca. 1000 kr. Hver utstiller teller opp for seg selv. Utstillingen kan stå utover 

høsten. 

Muligheter for å forbedre belysningen ble diskutert, uten at man kom fram til løsninger. 

 

SAK 25/17/08/: Internt kurs.  

John vil holde et grunnkurs i fotografi på medlemsmøtet i oktober. 

 

SAK 26/17/08: Fotokafe. 

I stedet for den tradisjonelle høstutstillingen, blir det fotokafe på Ergan i månedsskiftet 

oktober/november. Medlemmene blir oppfordret til å varsle venner gjennom Facebook. 

Gunnar tar kontakt med Ergan for avtale om bruk av lokalet. 

 

SAK 27/17/08: Kurs. 

På sikt planlegges det å arranger kurs som er åpent for alle interesserte. Klubben kan få leie 

auditoriet på Ergan med plass til mellom 80 og 100 deltakere. Det ble diskutert mulige 

kursholdere. 

Vedtak: 

Medlemmene ble oppfordret til å sjekke ulike kursholdere, samt pris mm. 

 

SAK 28/17/08:Turprogrammet. 

Arnfinn orienterte om turprogrammet. 

Tur til Smøla:   19. august. 8 stk er påmeldt. Samkjøring fra Norstein kl. 07.30. 

Tur til Dovre:    29. september - 1. oktober. 

Tur til Tromsø:  Hvalsafari, 24 - 26. november.  

 

SAK 29/17/08: Konkurranse: Papirbilde. 

 

Nr.1: Graham: "Trollstigplatået" 

Nr.2: Arnfinn: "Amsterdam" 

Nr.2: Roy.       "Colosseum, Roma" 

 

Neste tema: "Glede". 

 

SAK 30/17/08: Bildevisning. 

Styret ønsker å prøve ut et forslag om å sette av 10 min. av hvert medlemsmøtet slik at 

medlemmer som ønsker det, kan få tilbakemelding på egne bilder, tips om forbedringer mm. 

Hans får mulighet på medlemsmøtet i september. 

 

Hans 

-referent- 


