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Medlemsmøte i  Hustadvika fotoklubb. 

Tid:   16. mars 2017 

Sted:   Tusenborg 

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

Malmedal, Sylwia Grabinska, Rolf Magerøy, Bjørn Ove Angvik, Berit                        

Vold Eidem, Jo Sigurd Bergseth, Øystein Moen Skotheim, Inger Karin  

Skarvøy, Karoline Storholm, Per Magne Brandseter, Roy Kvamme,  

Terje Gilje, Hans Høye. 

 

Sak 08/16/03 Informasjon fra turkomiteen 

Arnfinn gikk gjennom spørreundersøkelsen. Smøla, Bjørnsund og Runde var utfluktene som fikk 

størst oppslutning. Til Runde er det nå 9 som har meldt seg. Det er fortsatt muligheter for å bli 

med.  

Vedtak: 

Det blir laget en ny spørreundersøkelse ut fra de utfluktene som hadde størst interesse. 

 

Sak 09/16/03 Medlemsmøtet 20. april.  

Det var ønske om å arrangere et «utemøte», slik at en kunne kombinerer dette med å fotografere. 

Vedtak: 

Møtet arrangeres ved Frodehuset/ bålhuset på Eide, torsdag 20. april kl. 18.30. Dersom været blir 

for dårlig, blir møtet flyttet til Tusenborg. 

 

Sak 10/16/03: Temakonkurransene 

Jon orienterte om konkurransene, bl. a om filstørrelse, og han oppfordret til at flere burde delta. 

Det blir sendt ut påminning om frist for innlevering. Bildene fra temakonkurransen er med i 

konkurransen om årets bilde og årets fotograf. 

Til tema:" kontrast" var det 8 som hadde levert, til sammen 31 bilder. 1/3 av bildene fikk 

vurderingen antatt.  De 5 bildene som fikk flest poeng, fikk denne nummereringen, og 

fotografene var: 1. Sylwia, 2. Gunnar, 3. Graham, 4. Eva, 5. Sylwia. 

 

Sak 11/16/03: Hjemmesida. 

Gunnar orienterte om at arbeidet med ny hjemmeside var i gang og at den lanserer så snart den 

er ferdig. Navnet blir: www.hustadvika.photo 

 

Sak 12/16/03: Jubileumskonkurransen. 

Eva fikk utdelt diplom. 

 

Sak 13/16/03 Kåring av det beste papirbildet, tema: "lys" 

Arnfinn vant med sitt bilde, og han valgte nytt tema til neste møte: "Is". 
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Fra vinnerbildene, kåres det årets papirbilde. 

 

Sak 14/16/03 Strandryddedager. 

Gunnar orienterte om den landsdekkende aksjonen: "Hold Norge rent", som skal pågå i tida 2. - 7. 

mai. 

Et forslag er å benytte lørdag 6. mai. Et sosialt treff kan da kombineres med fotografering og et 

samfunnsnyttig tiltak. Temaet i dette tidsrommet vil være " forsøpling". 

Vedtak: 

Det blir tatt en bestemmelse på neste medlemsmøte. 

 

Hans. 

-ref.- 

 


