Årsmelding for 2021
Vågå Kameraklubb har i 2021 hatt 18 betalende medlemmer, ett nytt medlem i løpet av året. Kontingenten
for 2021 var satt til 175kr, dette i henhold til vedtak i årsmøte 19.mars 2021.
Oppslutning på medlemsmøta har vært 6-8 medlemmer, pluss ev. gjester. Medlemsmøtene er holdt i
klubblokalet på Vågå Hotell.
VKK fikk i 2021 tildelt kr. 6000 i kulturmidler fra Vågå kommune.
Nasjonalparkriket foto- & filmfestival fikk kr 15.000 i gavemidler fra Sparebank1.
Styret:
Styret i 2021 har bestått av:
Kjell Stålevik – leder
Arjen Kuiper – nestleder
Sander Sælthun – kasserer
Asgeir Hagen – sekretær
Svein Ole Valde – styremedlem
Varamedlemmer: Kari Fossen og Jan Stokstad.
Det har vært i alt tre ordinære styremøter i arbeidsåret. 01.03.2021, 02.06.2021 og 14.10.2021
Komiteer:
Vågå Kameraklubb har disse komiteene:
Valgkomite
Kalenderkomite
Utstilling, konkurranser og jury
Heimeside og Facebook
Klubbrom, utstyr og meteriell, Fotoalbum
Fototreff komite
Se vedlegg «Komitear og verv i Vågå Kameraklubb 2021» for utfyllende informasjon

Aktiviteter utover klubbmøte og aktiviteter i Aktivitetsplan 2021
Vedtatt på årsmøte 19. mars 2021
 Printe/produsere bilder til utstillingen med foto av Kjell Andersen i Galleri Ullinsvin.
 Rydde gamle mørkerom. Ikke gjennomført
 Rydde i gamle kalendere. Norddalsarkivet skal ha to eksemplar av hver årgang. Fotoklubben
beholder ett sett av tilgjengelige årganger. Resterende avhendes på miljøstasjon. Hans Olav leder
dette arbeidet.

Som forventet har det vært noe redusert aktivitet i klubben i 2021 på grunn av Covid. Det er gjennomført 3
ordinære medlemsmøter, en utflukt samt deltagelse og arrangering av Nasjonalparkriket foto- &
filmfestival

Oversikt over medlemsmøter og utflukter 2021:
Dato:

Frammøte:

Program:

Bildevisning - tema:

Januar
Ingen møte på grunn av smittesituasjon COVID
Medlemsmøte
Februar
Ingen møte på grunn av smittesituasjon COVID
Medlemsmøte
Mars
Ingen møte på grunn av smittesituasjon COVID
Medlemsmøte
April
Ingen møte på grunn av smittesituasjon COVID
Medlemsmøte
Mai
Ingen møte på grunn av smittesituasjon COVID
Medlemsmøte
10. juni
5 medlemmer
 Fotovandring i Prestgardshagen i
Utflukt
Vågå
26. august
Medlemsmøte






14. oktober
6 medlemmer
Medlemsmøte





11. november 8 medlemmer
Medlemsmøte




Desember
Medlemsmøte

Informasjon om det kommende
fototreffet
Ta med 5-10 bilder for utvelgelse til
klubbens utstilling under fototreffet
Printing av bilder Kjell Andersen
utstilling
Minikonkurranse ?
Innlevering av bilder til kåring av årets
bilde 2020. Juryeres av ekstern klubb.
Minikonkurranse. 12 bilder levert.
Vinner: Tårnfalk, Asgeir
Teknisk hjørne: Fokus. Instruktør Svein
Ole

Fritt motiv

Juryering av bilder for Tromsø
Kameraklubb
Minikonkurranse. Utgikk

Mørketid

Ingen møte på grunn av smittesituasjon COVID

Årsmøte:
Årsmøtet ble avvikla 19. mars 2021 på Vågå Hotell.
Norsk Selskap for Fotografi (NSFF).
Klubben er tilsluttet NSFF. Klubben var ikke representert på NSFF sitt landsmøte.

Aktivitetsplan 2021 – oppfølging:
Aktivitet, vedtak årsmøtet 19.03.2021:

Oppfølging:



Medlemsmøte, andre torsdag i
måneden på Vågå Hotel;
fotografering, konkurranser,
bildevisning/-vurdering, fototeknikk
m.m.

Det har vært 3 ordinære medlemsmøter.
På grunn av Covid-19 har klubben hatt redusert aktivitet
i 2021.



Aktiviteter mellom de ordinære
medlemsmøta (kurs, fotografering,
bildebehandling).

Nasjonalparkriket film og fotofestival Nasjonalt fototreff
10.-12. september 2021



Fototur(-ar) i nærområdet.

10. juni – Fotovandring i prestgardshagen Vågå



Arrangere klubbkonkurranse årets
bilde

På møtet 14. oktober var det anledning til å ta med
bilder for utvelgelse til konkurransen.
Bildene ble juryert av Lillehammer kameraklubb
Årets bilde tatt 2020, fritt motiv.
Vinner kunngjøres på årsmøte



Deltaking i konkurranser utafor
klubben/nasjonale konkurranser/
NSFF sitt ”Norgesmesterskap i
fotografi”.

Ett medlem deltok i NSFF konkurranse opp til 25 år, med
hederlig omtale



Ta på oss juryoppdrag for andre
fotoklubbar.

Klubben har hatt ett juryeringsoppdrag for Tromsø
Kameraklubb i november 2021



Arrangere kurs/workshops for
klubbens medlemmer og andre.

Ingen kurs i 2021
Teknisk hjørne på medlemsmøte oktober. Fokus
Instruktører har vært Svein Ole Valde



Utstilling av medlemmene sine bilder



Vidareutvikle heimesida og ha ein
aktiv profil på Facebook



Delta i aktivitetar i regi av Norsk
Selskap for Fotografi. Levere bilde til
NSFF årbok

Kameraklubben har stilt ut bide på Vågå
Handelsforening. Det har vært liten rullering og utskifting
av bilde.
Under Nasjonalparkriket film og fotofestival Nasjonalt
fototreff 10.-12. september 2021 stilte klubben ut bilder
fra klubbens medlemmer

Svein Ole Valde driv heimesida http://vagakameraklubb.no
Svein Ole og Asgeir følgjer opp Facebook. Flere bør bidra
for å få opp aktiviteten.
Ingen



Minst 1 frå styret skal representere
klubben på NSFFs landsmøte.

VKK var ikke representert på NSFF sitt landsmøte.



Gjennomføre felles møte/aktiviteter
med naboklubber

Klubbens medlemmer var invitert til felles tur med
Linselusa til Dårålen.



Delta på aktuelle arrangement i
bygda (m.a. Vågå-dågå)

Ingen aktivitet



Rekruttere nye medlemmer



Arrangere nasjonalt fototreff i
samarbeid med naboklubbene



Gi ut Vågå-kalenderen 2022.

Vågå, 20. januar 2021
Styret

Det er mange ikke-medlemmer som følgjer med på VKK
sin Facebook-side. Ett nytt medlem i 2021
Sander, Kjell S og Asgeir var med i arrangørkomiteen i
Nasjonalparkriket foto- & filmfestival. Arrangementet var
vellykket med 59 deltagere.
Overskudd fra treffet deles likt mellom Vågå
Kameraklubb, Lom Knipsarlag, Dovrefjell Fotoforum og
Linselusa Vinstra.
Det planlegges med nytt treff høsten 2023.
Ny kalenderkomite har besluttet at vi skal gi ut kalender i
nytt format. Det har ikke lykkes komiteen å ferdigstille
kalender for utgivelse til 2022.

