
Medlemsmøte 26. September 2019   

Møtested: Fritznerbakken aktivitetssenter  

Antall fremmøtte: 12 stk.   

  

 

Møtet startet 18:30 

 

 

Møteplan for 2019 

 31. oktober Frisk bris) 

 Julebord er planlagt 28/11- Detaljer kommer 

 

  

Orienteringer;  

Det var ett nytt medlem til stede i dag, Jan Syversen. Han hadde meldt seg inn på forhånd. Han 

presenterte seg! Ble ønsket velkommen til klubben. 

Uformell samling,  
Einar og Michael satte opp en fotovandring i Sarpsborg «her om dagen» med kort frist. Det møtte 5 stk. 

Neste gang blir det en midtuketur, og varsles minst en uke i forveien! Håper på større fremmøte da. Ellers 

hadde de 5 en fin tur. 

 

Filmkurs/ Photoshop kurs!,  
Lillian ble forespurt om lån av lokaler var klaret! Det hadde hun ikke, men lovet å gjøre det dagen 
derpå, og ringe og varsle Einar. Blir det positivt svar, vil Einar lage en plan og sende ut. 
Interesserte kan da melde seg på ved mail til Einar! 
 

Dagstur/Kveldstur  
21 september. Tur til FOTO.NO og Bjørvika, ble kansellert pga dårlig deltakelse. Salen ble forespurt om det 
ikke var interesse!? Men jo det var det, og det håpes på et nytt forsøk. Interessentene kunne ikke den 
aktuelle dagen. Terje anmodes om å prøve en gang til. 
 

20 års jubileum; 
Klubben feirer 20 år i 2020.. Det er blitt snakket om en felles tur, f.eks. til Røros. Det etterlyses at det 
bestemmes en dato, og at det bestemmes et sted. Gjerne ut på vårparten! 
 

Neste møte; 
Det ble annonsert av møteleder at det holdes 31. oktober kl. 1830. Michael innvendte at på møteplanen i 
kommunen er møtet satt opp den 24. oktober!! Einar må sjekke opp dette og verifisere hvilken dato det 
faktisk avholdes! 
 

Møteprogram i dag; 
Møteprogrammet måtte endres i siste minutt, da Michael  opplyste at Fotoplex har nye artikler på vei inn, 

og at de jobber med nye salgslister, og derfor måtte utsette visning. Dagens program flyttes til 

oktobermøtet. Nytt program for dagen, ble improvisert på onsdag, og Dag måtte være møteleder da Einar 

meldte forfall. Det improviserte programmet ble dermed: 

Bildehalvtime med Ottar; Fugler, Insekter og litt Natur!  

Pause, med avstemning/ Loddsalg 

Dag holder en «Reiseskildring» fra New York 



Billedjuryering 
Felles 

 

Kåring av månedens bilde, tema Kontraster 

Plassering av Papir:  

 Nr.1: Wenche – Gjersbrua 2 

 Nr.2: Dag – Visterflo i dis 

 Nr.2: Per Steinar - Landeparken 

 Nr.2: Dag – Vakre vindebrua, Gamlebyen Fredrikstad  

 Nr.5: Per Steinar - Grålumstua 

 Nr.6 Wenche – Monument på Sarpebrua 

   

 

Plassering av Digitalt:  

 Nr.1: Einar - Merrapanna 

 Nr.2: Ottar - 

 Nr.3: Torbjørg – Soria Moria borti veien 

 Nr.4: Michael - 

 Nr.4: Per Steinar - 

  Nr.6: Wenche - Gjersbrua 

 Nr.5: Jan Syversen – holme i Isesjø  

  

Det ble snakket om at klubben kanskje skal lage en bok om Sarpsborg. Det ble etterlys frivillige til 

å delta i gruppe på 4-5 stk som skulle jobbe fram et konsept! Dag og Michael sa seg villig. Salen 

trengte betenkningstid etter iherdig motivasjon fra møteleder. Møteleder ga frist til neste møte om 

å bestemme seg. Medlemmer som ikke var til stede oppfordres også til å delta i arbeidsgruppen! 

Interesserte kan sende mail til Einar, ev si fra på neste møte! (oktober).  

 

Månedens Bilde, og innsending av bilder til hjemmesiden; 

Innsending av Månedens bilde skal sendes til adresse: m.b@sarpsborgfotoklubb.no 

 

Innsending av bilder til hjemmesiden (3 beste plasseringer) skal heretter ha størrelse 2000 pixler 

lengste side (ev 1200 pixler om man ikke ønsker legge ut så store bilder). Har noen problem med 

forminskning, spør noen som kan. Dette for å lette arbeidet for Einar, som bruker alt for mye tid til 

slikt. Det bes også om at Månedens bilde sendes i 2000 pixler! 

 

Det presiseres også at bildene må merkes i selve fila og ikke som beskrivelse i mailen. Se 

hjemmeside, det står beskrevet der! (Navn_Tittel_Tema_valgfri txt.jpg) 

 

Det ble også etterlyst hvorfor avtalen med Marcus Elitefoto ikke var fornyet. På hjemmesiden står 

det at den gjelder til mai 2019. Wenche fikk rabatt der denne uken?? 

 

Møtet ble avsluttet kl 22:00 

 

Dag Eidet  

Referent/ /Møteleder  

 

mailto:m.b@sarpsborgfotoklubb.no

