
Årsmelding for 2016 fotoklubben Lukkertid   

 
Klubben har i løpet av 2016 utviklet seg videre som en fotoklubb med stort frammøte 
og en god og aktiv medlemsmasse. Vi mener å ha fått bekreftet at det å prioritere det 
sosiale, samt læring gjennom deling, er nøkkelen til dette resultatet og at det å ikke 
prioritere konkurranser er et viktig og riktig valg.  
  

Gjennom hele sesongen var oppmøte på klubbkveldene på rundt 20 stykker per 
klubbkveld. Dette ligger på samme nivå som i 2015.  Dette må betegnes som veldig 
bra, og viser at vi har klart å sy i sammen et opplegg for klubben som medlemmene 
liker.   
 

Klubbkveldene  

Vi har hatt et relativt fast oppsett på klubbkveldene, men har i 2016 innført noen nye 
programposter og felles prosjekter.  
   

• Månedens fotograf: Presentasjon av et medlems portfolio var aktiv fram til 
sommeren.   
• Presentasjon av en ekstern fotograf per møte varierte fra møte til møte 
• Tema med diskusjon av innleverte/medbrakte bilder    
• Servering av kaffe/brus og noe lett å bite i  
• Diskusjon og drøs    
• I 2016 var det 37 betalende medlemmer   
• Portfoliokvelder har vært en suksess  
• 8 klubbkvelder  
• 1 årsmøte  

 
Følgende medlemmer har vært månedens fotograf:  

Rune Helliesen (januar), Svein Erik Fylkesnes (mars), Atle Havnerås (april), Kari 
ommedal og Marit Klausen (oktober) og Nina Carlsen (november).  

 
Prosjekter  

• Nettstedet www.stavanger360.no, bilder fra Nordjæren og Stavanger ble 
etablert i 2016. Rundt 10 av klubbens medlemmer har levert bilder jevnlig til siden, 
som har fått  henvendelser fra eksterne aktører som har ønsket å benytte bildene i 
andre sammenhenger.   
• Magasinet Lukkertid ble publisert i desember 2016. Magasinet består av 10 

serier med bilder levert av klubbens medlemmer. Dette er et forsøksprosjekt som vi 
er svært fornøyd med og håper kan bli en fast tradisjon.   
• Klubben har også vært aktive på sosiale medier, der medlemstallet i 

Facebook-gruppen Fotoklubben Lukkertid har vært på over rundt 40 på slutten av 
året. Vi har valgt å skjære ned på satsningsområdene på sosiale medier og har valgt 
å konsentrere oppmerksomheten vår om Facebook-gruppen.  Hjemmesiden har fått 
en oppdatering. Engasjementet på Flickr, 500px.com og lignende har vært tonet 
ned.   
 
Turer, eksursjoner, workshops og kurs  
Planene om workshops ble ikke gjennomført i 2016.  
Klubben arrangerte tur til Songdalstrand i juni. Bjørn Wang inviterte alle til å besøke 



sin fritidseiendom, som ligger bare noen hundre meter fra den gamle delen av 
Songdalstrand.   

Vi arrangerte kurs i bruk av Photoshop med Jan Høydal i november.  
 

Oppsummering  

Året 2016 er et år der klubben har konsolidert seg når det gjelder antall frammøtte 
medlemmer. Vi har fokusert mer på å gi medlemmene plass gjennom eget 
engasjement i stedet for å hente inn eksterne krefter. Vi har fokusert på færre 
områder og prøvd å gjøre disse så gode som mulig. Det sosiale aspektet står sterkt i 
klubben. Dette er noe vi har fått god respons på.  
 

Det ble avholdt fire styremøter i 2016.  

 
Styremedlemmer 2016 var:   

Geir Ertzgaard – leder   
Flemming Stene – nestleder og kasserer   
Mette Thomassen – styremedlem   
Jarle Strønstad – styremedlem og sekretær  
Anne Christine Gjerde –styremedlem   
Borgny Håland - vararepresentant  

  

 
Geir Ertzgaard,   

styreleder 2.2.2017  

  

  

	


