Årsmelding 2018
Årsmøtet ble holdt på Loarsenteret den 20. februar 2018.
7 medlemmer møtte
Styret har bestått av følgende medlemmer:
Leder
Knut Holen
Nestleder
Asbjørn Myrhaug
Kasserer
Magnar Kolden
Sekretær
Liv Marie Øyjordet
Styremedlem
Steinar Hov
Varamedlem
Per Bådshaug
Valgnemd
Jon Gunnar Rust og Leif Kvåle
Revisjon
Olav Magnar Bø og Steinar Angard
Medlemskontingent:
Enkeltmedlem
Familiemedlemsskap
Skoleungdom under 20 år

kr 500,kr 600,kr 400,-

Medlemskap i NSFF inngår i medlemskontingenten.
Medlemsmøter: Det vært 8 ordinære medlemsmøter
Styremøter:
Det har vært 4
Fototurer:
Smørlie, Raubergstulen og Åsjo.
Kurs: Fotoshop-lagbygging av bilder. Kursleder Rune Hermansen fra Linselusa Vinstra
Enkle kurs i bruk av vår fotoskriver, og Skanner.
Fotoutstillinger: Som tidligere år hadde vi også i år fotoutstilling i Presthaugen, (Juni, juli og august).
Denne utstillingen ble flyttet og satt opp i Utgard under «Lomsfesten».
I tillegg har vi bilder utstilt inne på Lom alders og sjukeheim.
Minikonkurranse: Totalvinner 2018: Asbjørn Myrhaug, nr 2: Øyvind Pedersen, nr 3: Liv Marie Øyjordet og
Knut Holen
Lom Knipsarlag har også dette året investert i mer fototeknisk utstyr for å møte den digitale verden.
Vi har kjøpt inn ny framviser, bærbar PC og fargekalibrator til dette utstyret.
Pr dato bør vi nå være godt rustet til den digitale tiden.

Det må nevnes at dette året fikk vi ikke anledning til å søke om støtte fra Lom Kommune og Lom og Skjåk
Sparebank.
Etter behov og forespørsler blir det holdt kurs/seminarer i bruk av utstyret.
Hvert år annonserer NSFF alle fotoklubber til å delta med bilder til den årlige Årboka.
Regelen er at de klubber som leverer fem bilder eller flere, får minst ett bilde med i denne boka.
Lom Knipsarlag har også i år levert 5 bilder. Det var tre medlemmer som fikk levert. Her bør flere i Lom
Knipsarlag kunne delta.
Kalenderen for 2019 kom i handelen i god tid. Det ser ut til at bildeutvalget har truffet bra. Pr. dato er alle
kalendere ute hos butikkene. Tilbakemeldingene er gode, da butikkene stort sett er utsolgte.
Vi er også invitert til å delta i et regionalt fotosamarbeid. Det gjelder klubbene: Linselusa, Vågå
Kameraklubb, Dovrefjell fotoforum og Lom Knipsarlag. Dette har vi sagt ja til. Mer info kommer senere.
I forbindelse den store investeringen siste året har vi registrert Lom Knipsarlag i Brønnøysundregisteret,
under Frivillighetsregisteret. Det betyr at vi har fått et organisasjonsnr. 920 777 767.
Referert av Knut Holen.

