Årsberetning 2014

Foto: Karin Fajersson (klubbmester 2014)
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1. Oversikt over tillitsvalgte
Styret:
Leder
Sekretær/nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

: Jørgen Hauge Skogmo
: Harald Opheim
: Ann Elin Bratset
: Tormod Raen (fotoleder)
: Frank Evensen (videoleder)
: Rayner Johansen (infogruppa)
: Terje Angeltveit (klubbromleder)

Lederverv utpekt av styret:
Konkurranseutvalget
: Anne Westad
Tur- og festkomite
: Kari E. Espeland
Utstillingskomite
: Tom Simonsen
Grupper og komiteer:
-

Fotogruppa
Tormod Raen, Eduardo Valle, Karin Fajersson, Ingunn Jensen og Rayner
Johansen (til september) og Jan Egil Sandstad (fra september).

-

Film- og videogruppa
Frank Evensen, Grete Berild og Elisabeth Wettre

-

Infogruppe (PR/Sponsor, Informasjon, Web)
Rayner Johansen, Tore Borg Larsen og Jon Leirdal

-

Valgkomite
Roy Trondsen (leder), Gunnar Otterbech og Kari E Espeland

-

Utstillingskomite
Tom Simonsen, Ingunn C. Jensen, Kirsten Sjøwall Meyer, Målfrid Sand og
Rayner Johansen

-

Konkurranseutvalget
Anne K. Westad og Håkon Sønderland

-

Tur- og festkomite
Kari E Espeland, Berith Solberg, Håkon Sønderland og Nicolai Hjelset.
Espeland valgte å trekke seg fra komiteen høsten 2014.

2. Styrets virksomhet
Det har i perioden 15.2. – 31.12.2014 vært avholdt 10 styremøter.
Styret har fulgt opp klubbens økonomi og drevet klubben i samsvar med dens
vedtekter.
Arbeidet som var i gang med å oppgradere OKKs hjemmesider, ble videreført av
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dette styret, men uten at noen konkrete resultater er oppnådd. Arbeidet fortsetter i
2015 med en annen vinkling. Kjøp av profesjonelle tjenester må vurderes. Frivillig
arbeid fører ikke alltid fram i prosesser som krever en betydelig innsats.
Etter søknad fra styret er OKK tildelt arrangementet for NSFFs årsmøte i 2016
(25. - 28. mai). Dette inngår i markeringen av at OKK er 95 år i 2016.

3. Statistikk
3.1 Medlemsstatistikk
Kategori
Helt betalende
Halvt betalende
Gratismedlemmer
100-kroners
Æresmedlemmer
Sum

2010

2011

2012

2013

283

292

238

250

56

72

68

107

0

36

23

29

0

0

25

0

15

16

17

17

354

416

371

403

2014
289
32
0
0
15
336

Forbundstilhørighet 2010 2011 2012 2013 2014
NSFF
311
364
304
361 313
NAFF
0
8
6
9
0
Begge
0
13
21
22
0
Ingen
23
22
25
36
42
Sum
354
416
371
403 336

3.2 Oppmøte på klubbkveldene

2014
Video
Foto1

Antall
Gjennomsnitt
møter Medlemmer Gjester per møte
12
60
3
5,3
29
1237
41
44,1

For å vise utviklingen, har vi tatt med tilsvarende tall for 2013 og 2012.

2013
Video
Foto

Antall
Gjennomsnitt
møter Medlemmer Gjester per møte
10
50
4
5,4
30
1346
63
47,0

1

Oppmøtetallene for fotomøtene i september og oktober mangler. For disse møtene har vi brukt
gjennomsnittstallene for de andre møtene.
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2012
Video
Foto

Antall
Gjennomsnitt
møter Medlemmer Gjester per møte
10
60
0
6
30
1273
72
44,8

4. Aktiviteter i klubbåret
4.1 Infogruppa
Rayner Johansen har tatt seg av PR og sponsorer og har svart på henvendelser til
klubben. Han er infogruppa sin representant i styret.
Tore Borg Larsen har hatt ansvaret for utsending av nyhetsbrev (som sendes ut
uregelmessig ved behov).
Jon Leirdal har hatt Webmaster-ansvaret.
I tillegg til de faste medlemmenes arbeid, gjør Eli Reinholdtsen en respektabel
innsats på OKKs Facebook-side. Infogruppa sørger for at klubbens mål og
intensjoner gjenspeiles også i de sosiale mediene (for tiden bare Facebook).

4.2 Film- og videogruppa
Film- og videogruppa har i vårsemesteret arbeidet med kortfilmen "Mitt", og i
høstsemesteret med musikkvideo for duoen Indigorado. Kortfilmen "Mitt" deltok i
NSFFs NM i film, og fikk bronse. Frank Evensen hadde regi, og foto og klipp var ved
Jan Robert Williamsen.
Stumkortfilm var tema i høstsemesteret. Det er et mål for videogruppa å finne
kortfilmsjangere som passer for fotografer. Som del i denne satsningen laget Grete
Berild i videogruppa kortfilmen "Alnaelva - en hemmelig skatt", som er en
stumkortfilm med Alnaelva som tema.
Videogruppa holdt foredrag om Mise-en-scene. Begrepet oversettes ofte til
iscenesettelse, og omfatter hele komposisjonen foran kamera, ikke bare ting og
gjenstander, men også farger og lyssetting, kostymer, karakterer etc. Emnet er
relevant for både filmskaperne og fotografene i klubben.
I oktober deltok videogruppa i et fellesmøte for film/videoklubbene på Østlandet, som
ble avholdt i Sandvika. Gruppen bidro med både foredragsholder og filmvisninger.
I høstsemesteret ble et nytt musikkvideoprosjekt startet opp. Opptakene er ferdige,
og klipping pågår nå (januar 2015). Arbeidet med planlegging av neste års
fiksjonsfilm "Kamp" ble også startet.

4.3 Fotogruppa
Fotogruppa har avholdt fem planleggingsmøter i løpet av året. Agendaen har primært
vært planlegging av møter og utflukter.
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Det ble totalt gjennomført 30 medlemsmøter fordelt på vår- og høstsemesteret i
2014. I tillegg arrangerte vi 16 mandagsutflukter i løpet av sommeren, hvorav en var
workshop i studiolys, samt en ”ølsprint” med visning av bilder på oppsamlingsstedet.
På flere av utfluktene var det på forhånd gjort avtaler for å øke opplevelsen av hva en
utflukt kan være. Eksempler: Organisten i Domkirka og atkomst til tårnet,
hattedesigner Mona Strand (med modeller) og atkomst til en takterrasse i Barcodeområdet. Dette synes å være særlig populært. Vi registrerer dessuten et økende
antall nye fjes på utfluktene.
”Pecha Kucha” som en foredragsform (hvor opp til 10-12 personer får presentert sitt
arbeide/prosjekt) ble gjennomført på et av møtene i vår. Det var positive
tilbakemeldinger til å arrangere dette årlig.
Det ble også opprettet en gruppe som har arrangert utflukter på lørdager. Det ble til
sammen arrangert 8 lørdagsutflukter i perioden mars til juni.
Prosjektet ”Oslo som miljøhovedstad” i samarbeid med Oslo kommune ble igangsatt i
2013 og videreført i 2014. Engasjementet rundt dette prosjektet var noe avmålt.
Prosjektet ble avviklet da Oslo kommune ikke ble valgt som en av kandidatene.
«Fotoverkstedet» i forkant av medlemsmøtene i regi av «Bildediskusjonskomiteen»
og «Printkomiteen» er populære innslag. Møtene i Bildediskusjonskomiteen (åpne for
alle) erstatter til en viss grad behovet for dedikerte medlemsmøter med bildekritikk.
Fotosprint ble gjennomført både vår og høst som en myk overgang til/fra sommeren.

4.4 Tur- og festkomite
Det er blitt avholdt et par korte møter i forsøk på å få til en ny klubbtur. Et av
turforslagene var Praha. Dette ble ikke noe av da vi ikke fikk til en avtale med
kontaktpersoner i Praha som vi håpet på.
Førjulsfest (julebord): Arrangementet ble avholdt 6. desember i Alibabas lokaler på
Grønland. Ca. 35 medlemmer deltok. Vi valgte å kalle det førjulsfest og ikke julebord
da menyen bestod av tyrkisk mat. Arrangementet var vellykket, stemningen og maten
var god! Prisen pr person var 390,- som dekket velkomstdrink, mat, en drikkeenhet
til maten, samt kaffe/te. Festen ble avholdt uten økonomisk støtte fra OKK.
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5. Klubbmesterskap og Ukens Bilde 2014
5.1 Klubbmester 2014
OKK arrangerer to fotokonkurranser i året, en om våren og en om høsten. Den som
får flest poeng til sammen, kåres til årets klubbmester.
Karin Fajersson ble OKKs klubbmester i 2014.
Samlet oversikt:
Navn

Poeng

Plassering

Karin Fajersson

45

1

Guri Wahl

35

2

Tore Borg Larsen

29

3

Walter Dragland

21

4

Eduardo Valle de Antón

20

5

Grete Hope

12

6

Målfrid Sand

12

6

Randi Årsetøy

12

6

Harald Opheim

11

9

Rasmus Hald

11

9

Kari Espeland

10

11

Terje Angeltveit

10

11

Gjertrud Eggen

9

13

Nils-Petter Aaland

9

13

Toril Bakke

8

15

May Haukås

7

16

Rayner Johansen

4

17

Tom Willy Simonsen

4

17

Trond Skaret

4

17

Espen Dahl

3

20

Gunnar Otterbech

3

20

Jan Egil Sandstad

3

20

Kjell Røang

3

20

Kristin Thallaug

3

20

Ingrid Time

2

25

Anne Westad

1

26

Ellen-Maria Hellerød

1

26

Marianne Gjørv

1

26

For enkeltresultater i de ulike klassene og de to konkurransene hver for seg, viser vi
til OKKs hjemmesider.
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5.2 Årets Fotograf 2014
På hvert medlemsmøte er det innlevering til konkurransen «Ukens bilde», vekselvis
projeksjon og papir. Den som samler flest poeng gjennom året, kåres til årets
fotograf.
Eduardo Valle de Antón ble Årets fotograf 2014.
Resultatliste:
Navn

Poeng

Plassering

Eduardo Valle de Antón

41

1

Tore Borg Larsen

29

2

Jan Egil Sandstad

28

3

Thor Halvorsen

20

4

Gunnar Otterbech

19

5

Harald Opheim

16

6

Karin Fajersson

15

7

Målfrid Sand

15

7

Rayner Johansen

14

9

Guri Wahl

14

9

Christer Bell

12

11

Terje Angeltveit

12

11

Håkon Sønderland

10

13

Jon Leirdal

10

13

Bente Katrin Varly

10

13

Johannes Grødem

9

16

Tom Simonsen

9

16

Hernan Vasquez

8

18

Geirr Arnesen

7

19

Rasmus Hald

7

19

Yendini Yoo Cappelen

7

19

Marianne Gjørv

6

22

Roy Trondsen

6

22

Ingrid Time

6

22

Anne C Eriksen

5

25

Berith Solberg

5

25
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Walter Dragland

5

25

Toril Bakke

5

25

Ellen-Maria Hellerød,
Marcello Scotto,
Per-Erik Pedersen,
Grete Hope

4

29

Nils Petter Aaland,
Bettina Sørensen, Laila Fure, Ingunn
C. Jensen,
Jørgen Skogmo, May Haukås,
Tormod Raen, Anne Westad,
Torbjørg Nostrøm,
Morten Storstein, Espen Dahl

3

33

Unni Hjellnes, Erik Skabo, Mariann
Midbø,
Roy Jakobsen,
Inger Merete Skarpaas

2

44

Essi Frydenlund,
Vebjørn Svare,
Sindre Klakegg,
Kirsten Sjøwall,
Asbjørn Hjertvik,
Eli Reinholdsen,
Gjertrud Eggen,
Per Kristian Hagen,
Ole Grødem, Laila Irèn Kvist, Marit
Dalsegg,
Ann Elin Bratset, Henry Elter, Fredrik
Knutsen,
Robert Koziarski

1

49

6. NSFF (Norsk Selskap For Fotografi)
6.1 NSFFs Norgesmesterskap høst 2013 - vår 2014
For fjerde året på rad ble OKK Norgesmester blant de fotoklubbene som er tilsluttet
NSFF (Norsk Selskap For Fotografi).
Det skyldes at de av våre medlemmer som deltok i konkurransen, gjorde det meget
bra og forsynte seg grovt av premiene. Vi viser til NSFFs hjemmesider for
enkeltresultater.

6.2 Norgesmesterskap i foto (2014-2015) – 1. runde høst 2014
Reglene for kåring av beste klubb er endret fra i fjor, og nå teller ikke lenger
enkeltresultatene. Hver klubb plukker ut 20 bilder (av de som deltar i den individuelle
konkurransen), og dette er konkurransegrunnlaget. Etter første runde av NM høsten
2014 er OKK på andreplass etter Poeple&Places. Vi ligger altså godt an for et nytt
mesterskap.

Side 9

6.2 NSFFs årbok
NSFF gir regelmessig ut årbok med bilder som er plukket blant innsendte bilder fra
medlemsklubbene. For OKK var dette resultatene for de siste år:
2010: 4 bilder som var 3 % av antall bilder totalt
2011: 12 bilder som var 11 % av antall bilder totalt
2012: 9 bilder som var 6 % av antall bilder totalt
2013: 8 bilder som var 5 % av antall bilder totalt
2014: Ikke klar
Styret oppfordrer OKKs medlemmer til å sende inn flere bilder i håp om å øke vår
andel bilder i årboka. Det gir prestisje å være med i den.

7. Konkurranser utenom OKK og NSFF
Mange av OKKs medlemmer er aktive i både nasjonale og internasjonale
konkurranser og hevder seg bra. Dette er gledelig, men siden dette er aktiviteter som
foregår utenfor OKKs ansvarsområde og uten OKKs innvirkning, ser styret seg ikke i
stand til å følge med i alt som skjer. I stedet for en tilfeldig rapportering velger vi
derfor i år ikke å rapportere om dette.

8. Premier og sponsorer
Vi hadde i følgende sponsoravtaler i 2014:
 Scandinavian Photo (tidligere FotoVideo) er vår største sponsor. De har
bidratt med gavekort på Sigma objektiver på 3000,- kr til "Årets fotograf" og
"Klubbmester", gavekort på «Think Tank»- produkter på 1000,- kr til vinnerene
av "Vår- og Høstkonkurransen", vinnerne av konkurransen ”Ukens bilde ” er
blitt premiert med sitt vinnerbilde printet på capa i inntil 100 cm x 70 cm og stilt
ut i Scandinavian Photos lokaler i en uke.
 Japan Photo har bidratt med gavekort på XXL produkter på 600,- kr til alle 1.,
2. og 3. plasser i alle kategorier i "Vår- og Høstkonkurransen". Japan Photo
sponset også alle som deltok på OKKS ”Høstutstilling” (43 stk) med et print på
hard skumplate (i formatene 40x40, 40x50 og 40x60 cm).
 Aker Foto (tidligere Akersgata Foto) sponset oss med print til de tre beste
sammenlagt i ”Vår- og Høstkonkurransen”.
 OKKs medlemmer kan få rabatt på en rekke produkter hos alle våre
sponsorer.

9. Andre aktiviteter
9.1 Samarbeid med andre kameraklubber
Tønsberg Kamera Klubb trengte jury til å plukke ut bilder til utstillingen «Kontraster»,
og ba OKK om bistand. Juryen fra OKK besto av Jørgen Skogmo, Eduardo Valle de
Antón og Harald Opheim.

9.2 Nasjonal fotovandring
Samarbeidet med Japan Photo i forbindelse med "Nasjonal fotovandring" fortsatte i
2014. OKK stod for det meste av organisering og tilrettelegging. Håkon T.
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Sønderland og Rayner Johansen hadde hovedansvaret for gjennomføringen, og 14
av våre medlemmer bidro som guider og gruppeledere under selve arrangementet
lørdag 13. september. Dette ble en svært inntektsbringende dugnad med kr 14 100
som er et flott bidrag til klubbøkonomien. Temaet for årets vandring var "Kontraster".

9.3 Natteravnkalenderen 2015
Det ble videresendt 94 bilder til Natteravnenes kalender for 2015.
Følgende fotografer fikk med ett eller flere bilder i kalenderen og dermed 1500 kr per
bilde: Anne Westad, Christer Bell, Ingunn Cecilie Jensen, Marianne Gjørv, Roy
Trondsen og Terje Angeltveit.

9.4 Utstillinger
-

Hønse-Lovisas hus skulle arrangere en fotoutstillingen «I Love Akerselva»
sommeren 2014, og spurte OKK om å bidra med bilder. Etter en åpen
innlevering plukket daglig leder ut dem hun mente passet best inn i konseptet.
Fotografene var Claudia Hak, Ellen-Maria Hellerød, Harald Opheim, Jan Egil
Sandstad, Marianne Gjørv, Målfrid Sand, Petter Stene, Robert Koziarski, Roy
Trondsen, Terje Angeltveit og Tori Tollefsen.

-

OKKs vår- og høstutstillinger 2014 var begge i lokalene til Galleri Vulkan.
Det er fint å se egne bilder på veggene, men vi sliter med å nå ut til en større
krets enn våre egne medlemmer.

10. Kurs og workshops i regi av OKK i løpet av 2014
Tabellen nedenfor viser oppsummeringen av alle kurs som har vært holdt av
Terje Skåre. Noen dem omtales nærmere i teksten etter tabellen.

Grunnkurs Foto
Bedre Bilder
Workshop Lys
Lightroom Grunnkurs
Bildet
Totalt

Antall
Antall
kurs deltakere
4
95
3
27
2
22
2
36
1
14
12

OKK-medlem
andel
23 %
26 %
59 %
72 %
71 %

Kvinner
andel
75 %
78 %
50 %
67 %
64 %

194

Grunnkurs (GK)
Fordelt på tre kurs i vårsemesteret og et i høstsemesteret har det til sammen vært 95
deltakere på GK. Fremdeles er det et økende antall konkurrerende fotokurs. “Alle”
holder fotokurs, fotobutikker som fotografer, så kursdeltakerne renner ikke inn som
i «gode gamle dager».
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Bedre Bilder (BB)
Dette kurset har nå funnet sin plass. Mot ett BB over 2 kvelder med kun 6 deltakere i
2013 har det i 2014 blitt kjørt 3 BB over 3 kvelder med tilsammen 27 deltakere! Det
var et lurt trekk å øke lengden på kurset fra to til tre kvelder. En nedgang i antall
deltakere på GK fra i fjor veies omtrent opp av vesentlig flere på BB.
Generelt om Workshop Lys, Lightroom Grunnkurs og Bildet
Alle disse videregående kursene utover GK / BB har i sum hatt 73 deltakere i 2014.
På disse kursene er andelen OKK-medlemmer høy, typisk 60 – 80 %. Dette forteller
at mange av de som melder seg inn i OKK for å gå på GK vil “ha mer” i etterkant.
Majoriteten av deltakerne på disse videregående kursene har i nær fortid vært
deltakere på GK. Mange tidligere GK-deltakere følger opp med å delta på alle typer
videregående kurs. Et variert og godt kurstilbud kan sees på som et viktig bidrag til
god “medlemspleie” - ved både å trekke nye medlemmer til OKK (hovedsakelig
gjennom GK) og beholde dem over tid (videregående kurs).
Evaluering av kursene
GK er godt innarbeidet gjennom en årrekke, og som tidligere viser tilbakemeldinger /
evalueringsresultater at deltakerne er svært godt fornøyde med kurset! Også de
andre kursene får overveiende positive tilbakemeldinger.
Markedsføring av kurstilbudet i OKK
Som før finner folk fram til OKK sine kurs både på OKK sin side, på Foto.no,
Kursagenten, og på Terje sin egen side. Ikke minst er det veldig mange som melder
seg på kurs fordi de er blitt anbefalt kurset av venn/kollega/familie som har deltatt før.
Det er derfor viktig å prøve å holde alle kurs i klubben på et høyt kvalitetsnivå slik at
jungeltelegrafen fungerer optimalt!
Kjøp av programvare gjennom NSFF
Det har de siste årene vært mulig for kursdeltakerne å kjøpe Adobe-programvare til
studentpris gjennom NSFF. Færre og færre kursdeltakere har benyttet seg av dette
tilbudet over tid da gevinsten ved å gjøre det mer eller mindre ble borte.

11. Stipend
Det ble delt ut et stipend fra Caroline Sjelbreds fond (egentlig i 2013, men
utbetalingen skjedde i 2014 og regnskapsført da).

12. Utlån og bruk av klubblokalene og klubbrommet
Leieforholdet til Nordre Aasen har fungert knirkefritt i 2014, og lokalene dekker godt
klubbens behov for møter og aktiviteter.

13. Dødsfall i perioden
Ingen.

************
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Styret takker alle tillitsvalgte for innsatsen i klubbåret.
Styret takker også alle medlemmene som gjennom sin medlemskontingent og
oppslutning om møtene og aktive deltakelse i andre sammenhenger har bidratt til at
OKK teller med blant de beste kamera- og fotoklubbene i landet.
Takk for alle bidrag til et godt og utviklende fotomiljø!

Oslo, 23. februar 2015
Styret i Oslo Kamera Klubb

Årsberetningen for Oslo Kamera Klubb 2014 ble gått igjennom av styret og
enstemmig godkjent på styremøte 02.02.15.
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