Årsmelding 2016
Drøbak Fotoklubb
Drøbak Fotoklubb ble stiftet i 2010. Klubben hadde 41 betalende medlemmer pr. 31.12.2016 mot 31
medlemmer pr. 31.12.2015. Drøbak Fotoklubb er medlem av Norsk Selskap for Fotografi (NSFF).

Styret
Styret har bestått av:
Tom Rolf Ingebretson - leder
Trygve Nyland Jensen - nestleder
Bjørn Ruistuen - sekretær
Kari Skodvin - kasserer
Nils Johan Føyn - styremedlem
Halvor Roxrud - varamedlem
Håvard Angen Rye - varamedlem
Det er avholdt 4 styremøter i løpet av året. Mellom styremøtene har avklaringer vært gjort pr. mail.

Aktiviteter
Drøbak Fotoklubb har lagt opp til møter hver uke, og alternerer mellom medlemsmøter og fotokafé
annenhver uke utenom høytider og sommerferier. I styreperioden er det avholdt 18 medlemsmøter
og 17 fotokaféer.
Konkurransen ”Månedens bilde” er fortsatt klubbens faste innslag. I siste styreperiode er ”
Månedens bilde” kåret 10 ganger. De tre vinnerbildene blir først hengt opp i kino-foajeen og deretter
på Drøbak Amfi. Nils Johan Føyn og Torstein Gleditsch har stått for utskrift. Trygve Nyland Jensen,
Halvor Roxrud og Ricardo Rodrigues har stått for rullering/opphenging på begge steder.
”Månedens bilde” engasjerer medlemmene; på de enkelte møtene har fra 10 til 19 medlemmer
sendt inn til sammen 22–52 bilder. Basert på denne konkurransen utpekes Årets fotograf i Drøbak
Fotoklubb, som i 2016 ble Håvard Rye og Tom Rolf Ingebretson med samme poengsum.
Klubben har gjennomført en fotoutflukt til Oslo, Langs Akerselva. 5 medlemmer deltok, og de hadde
en flott dag.
Klubben har stått for 1 helgeutflukt til Langedrag fra fredag til søndag. De 12 medlemmene som var
med, hadde en innholdsrik helg med mye foto.
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Nils Johan Føyn og Tom Rolf Ingebretson har kurset i Lightroom, Nils Johan Føyn har holdt foredrag
om komposisjon, og Torstein Gleditsch har hatt 2 kvelder med Studioworkshop.
Årets medlemsutstilling ble valgt ut av en jury som besto av Nils Johan Føyn, Håvard Angen Rye og
Nina Nesse. T il sammen ble 19 bilder valgt ut. Opphenging ble gjort av Ricardo Rodrigues og Trygve
Nyland Jensen.
Klubben har vært med i NM i foto i regi av Norsk Selskap For Fotografi (NSFF).
Drøbak Fotoklubb fikk 10. plass i Klubbarbeidet våren 2016.
Ved konkurransens del 1 våren 2016 deltok 5 medlemmer med til sammen 39 innleveringer.
Resultatet ble 1 annenplass, 2 hederlige omtaler og 5 antatte bilder. Del 2 høsten 2016 deltok 8
medlemmer med til sammen 56 innleveringer. Resultatet ble 3 antatte bilder.
Tore Johan Birkeland har også fått 2 førsteplasser og 2 hederlige omtaler i internasjonale
konkurranser.
Det har vært godt fremmøte på våre sesongavslutninger; sommeravslutning på Miramar og
juleavslutning på Kumlegaarden. Trygve Nyland Jensen har stått for disse arrangementene.

Presseoppslag og aktivitet på sosiale medier
Klubben har en meget flott hjemmeside, hvor alle klubbens aktiviteter og referater legges inn. Denne
er det Bjørn Ruistuen som har ansvar for. Vår vanlige Facebookside er også blitt litt mer aktiv med
121 likes mot 85 i fjor. Vi har også en lukket Facebookside, kun for medlemmene. Denne siden må
det jobbes mer med.

Økonomi
Klubben hadde en utgående balanse på kr 17 390,00 pr 31.12.2016.

Lokaler
Drøbak Fotoklubb har siden starten fått benytte Bytingsalen over Drøbak kino til medlems- og
styremøter. Vi får også henge opp bilder i kino-foajeen og i rommet ved siden av kino-kiosken. Vi
setter stor pris på dette og takker kinosjef Pål Andresen og Frogn kommune. Vi takker også Drøbak
Amfi som lar oss få bruke et eget utstillingsområde der ”Månedens bilder” blir hengt opp etter at de
har vært vist på kinoen. Dette har også ført til at Drøbak Fotoklubb har blitt mer kjent i lokalmiljøet.
For styret i Drøbak Fotoklubb

Tom Rolf Ingebretson
Leder
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