
   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Innkalling til  

  

ÅRSM ØTE 2019 

  

Dato:  05.03.19 

  

Kl: 18.00  

  

Hvor: lokalene på Rognan 

  

  

  

  

  

  

    



Saksliste årsmøte 2019  
1. Valg av ordstyrer  

Styrets forslag: styreleder Sigrid Elise Lium  
2. Valg av referent  

Styrets forslag: Laila Ingvaldsen  
3. Godkjenne innkalling og saksliste  

Forslag til vedtak: innkalling og saksliste godkjennes  
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Vedtak:  
5. Styrets årsmelding 2018  
6. Regnskap 2018 
7. Fastsette medlemskontigent 
8. Forslag til Handlingsplan 2019 
9. Budsjett 2019 
10.  Vedtekstsendring §6 Styret 
11. Valg 
12. Vedtektsendring § 9 Årsmøtet 
13. Innkomne saker 

  



Sak 5: Styrets årsmelding for 2017  
  
Medlemsaktivitet:  
Klubben hadde 24 betalende medlemmer i 2018. Klubben har hatt faste medlemsmøter den første 
tirsdagen hver måned. Møtet har fast ramme fra 18:00 til ca. 20:00 i lokalene på Rognan, med ulike 
formater av fotoprat og kåring av månedens bilde utfra medlemsvalgte tema. Goran Milovanovic 
har bidratt på flere møter med minikurs om ulike tema og mobilfotokurs på medlemsmøtet i 
november. Dette var populært med mange over 15 deltagere og godt oppmøte. Medlemmene 
uttrykker jevnlig ønske om kurs og læring, men det er dessverre svært variende oppmøte på 
klubbens tilbud. Oppmøtet har vært varierende fra 4 til 10 medlemmer på medlemskveldene. 
  
Aktiviteter 2018- januar 2019:  

Januar  9.1 Medlemsmøte. Fotokonkurranse: skygger og refleksjoner  

Februar  6.2   Årsmøte og pizza  

Mars  6.3   Medlemsmøte med redigering av bilder som tema for fotokonkurransen og 
medlemskvelden.    

April  3.4   Medlemsmøte. Tema månedens bilde: hvit  
28.4 Fototur til Sulitjelma arrangert av Liza Baltersen og Sigrid E. Lium  

Mai  8.5   Medlemsmøte med print av bilder til jubileumsutstilling.  
        Tema månedens bilde: industri  
23.5  Fototur til Saltstraumen (avlyst grunnet manglende oppmøte).  
30.5  Printekveld for medlemmer  

Juni  5.6    Sommeravslutning utsatt. Print av bilder for medlemmer.   
12.6   Sommeravslutning med fototur til Stannarjoness og grilling.  
19.6   Ørnesafari (avlyst grunnet værforhold og dårlig påmelding)  
30.6   Jubileumsutstilling på Skogvokterdagen  

Juli  Sommerferie  

August  25.8   Åpne lokaler under Rognandagan og Jubileumsutstilling.   

September  4.9   Medlemsmøte med fototur til Stannarjones  

Oktober  2.10     Medlemsmøte. Tema månedens bilde: fugler  

November  6.11     Medlemsmøte med mobilfotokurs ved Goran Milovanovic  

Desember  8.12     Julebord med quiz  

Januar   8.1       Medlemsmøte. Tema månedens bilde: vann  

   
Utover jubileumsutstillingen til Skogvokterdagen har ikke klubben hatt fotooppdrag i 2018.  
Saltdalskalenderen ble igjen utgitt i 2018, med noe dårligere salg enn 2017. Dette kan være pga noe 
dårligere markedsføring. Kalenderkomiteen ved Trond Loge og Lars Skjelstad har gjort mange 
erfaringer de har sammenfattet for eventuelt videreføring av Saltdalskalenderen for 2020.   
  
Styreaktivitet   
Styret har i 2018 bestått av:    

          Styreleder: Sigrid Elise Lium      (valgt for to år i 2018)    
 Kasserer: Per Eilert Nicholaisen       (Ikke på valg i 2018)  
 Medlem: Trond Loge          (Ikke på valg i 2018)  
 Medlem: Lars Skjelstad         (Ikke på valg i 2018)  
 Web- og e-post ansvarlig Kurt Jarle Johansen    (valgt for to år i 2018)  
 Vara: Daniel Bakke          (Ikke på valg i 2018)  

  
  



Styret har gjennomført styremøter jevnlig gjennom året med fokus på drift og utvikling av klubben 
etter «Handlingsplan 2018». Styret har i stor grad fulgt opp handlingsplanen for 2018. Det har vært 
mange ulike aktiviteter gjennom året med fokus på det sosiale gjennom fototurer, 
sommeravslutning, julebord og medlemskvelder med ulike tema. Kurt Jarle Johansen tok tidlig 
ansvar for å få nettsidene til klubben opp igjen, etter ønske fra både medlemmer og styret. De nye 
nettsidene fungerer godt og styret opplever at medlemmene setter pris på informasjonen gitt her. 
Høsten 2019 ble det ryddet i facebookgruppa «Saltdal fotoklubb» slik at denne kun er for 
medlemmer av klubben. Målet med dette var å at gruppen i større grad skal kunne brukes aktivt av 
medlemmene til å dele kunnskap og invitere til aktivitet. Ved oppryddingen fikk alle som har vært 
betalende medlemmer siste fem år bli i gruppen. Dette er gode rammer man kan bruke videre slik 
at gruppen er «levende og aktuell». Facebooksiden «Saltdal fotoklubb» blir kanalen for å opplyse 
alle andre om aktiviteter i klubbens regi, sammen med nettsiden.  
  
Styret har fått på plass ny samarbeidsavtale med Japan photo som gir oss gavekort å dele ut som 
premie til vinnerne av den månedlige fotokonkurransen og medlemmene 15% rabatt på alle 
bildeprodukter.    
  
Oppsummert har 2018 fulgt en trend de siste årene med dalene deltagelse fra medlemmene på 
arrangmenter og aktiviteter. Vi har hatt jevnt medlemstall siste år (noe dårligere i 2018), men 
deltagelsen til medlemmene har vært dalene. Dette ser styret på som en stor utfordring for 
klubben, noe som også viser seg i forkant av årsmøtet 2019. Det er vanskelig å få medlemmer til å 
påta seg styreverv og styret ønsker å be årsmøtet 2019 om innspill til hvordan dette kan løses. 
 
I «Handlingsplan 2019» vil styret legge opp til å jobbe videre med det sosiale i klubben og jobbe for 
å styrke medlemmenes tilhørighet til klubben.  

   



   
Sak 6: Regnskap for 2018 

Årsregnskap 2018 
Inntekter: 
Medlemskontingent 13 300,00 
Saltdalskalender 52 376,50 

Inntekter fotokurs 300,00 
Arrangementinntekter 0,00 
Studioutleie 0,00 
Mottatt støtte/kulturmidler 2 000,00 
Grasrotandel 10 605,62 

Fotooppdrag 0,00 

Fotoutskrifter 1 540,00 

Renteinntekter 9,84 
Sum inntekter: 

Utgifter: 
80 131,96 

Husleie 24 000,00 

Strøm 19 110,79 
Saltdalskalender 31 795,00 

Arrangementskostnader 0,00 
Skriverrekvisita 2 624,00 

Software/Web 259,00 
Studioutstyr 0,00 
Div. varer/rekvisita 2 854,20 

Gebyr Vipps 79,32 

Bankgebyrer 116,75 
Sum utgifter: 80 839,06 

Overskudd(+)/underskudd(-) 
Balanse pr.5.2.2018 

-707,10  

Saldo konto 31.12.2017 5 321,40 

Kasse overført til bank 0,00 

Årets overskudd -707,10  
Rognan 17.02.2019 

 
 Styreleder Nestleder Kasserer 

 
 Sekretær Styremedlem Styremedlem 



  

Sak 7: Fastsette klubbens medlemskontingent (kroner 550,- per 2018)  
Forslag til vedtak: årskontingenten opprettholdes som tidligere med 550 kr per år.  

 

Sak 8: Styrets forslag til handlingsplan for 2019  
Med bakgrunn i erfaringene fra de siste årene med dalene aktivitet og medlemstall i klubben 
mener styret det er viktig å jobbe for å styrke det sosiale miljøet i klubben som et ledd i å styrke 
tilhørigheten til klubben. Saltdal fotoklubb skal være en sosial og aktiv klubb med lav terskel for 
deltagelse, spørsmål, deling av erfaringer og læring. Dette vil styret jobbe videre med i 2019. 
Saltdal fotoklubb skal være en klubb der både fotogleden og det sosiale står høyt.   
  
Medlemsmøtene fortsetter i sin vante form den første tirsdagen i måneden fra 18.00 til 20.00 i 
lokalene på Rognan. Det blir fotokonkurranse hver måned etter tema valgt på medlemsmøte 
januar 2019 der vinneren premieres med gavekort fra Japan Photo. Styret vil jobbe for varierte 
faglige innslag gjennom året, men kommer samtidig til å oppfordre medlemmene til å bidra til å 
gjennomføre både medlemskvelder og turer. Medlemmene oppfordres til å ta iniativ og bidra til 
å dele kunnskap eller ta opp ting de lurer på. Det vil bli både innendørsmøter og utendørsmøter.   
  
Det sosiale blir et viktig fokus i 2019. Ulike sosiale aktiviteter vil være i fokus og det kan bli 
aktuelt med både fototurer, pizzakveld og andre sosiale aktiviteter. Her oppfordres igjen 
medlemmene til å bidra med både forslag, kunnskap og på andre vis bidra til å arrangere små 
eller store ting. Samtlige medlemmer oppfordres til å bruke facebookgruppen «Saltdal 
fotoklubb» aktivt for å invitere til fototurer, dele kunnskap eller informere om ting som kan være 
av interesse for de andre fotointeresserte i klubben. Styret vil jobbe videre for å øke bruken av 
lokalet og se på mulighetene for åpning med salgsutstilling på utvalgte dager.   

  
Det vil vår og høst gis ut halvårsplaner for aktiviteter og turer i klubben og kommunikasjonen 
med medlemmene vil skje gjennom facebook og e-post i forkant av hvert medlemsmøte. Styret 
bør også jevnlig minne medlemmene på fordelene man får som medlem i klubben: bruk av 
fotostudio, rabatt på rammer hos lekebutikken, billig print av bilder opp til A2 størrelse og rabatt 
på fotobok hos Japan foto.   
  
Styret vil jobbe for å få etablert en komité for utgivelse av «Saltdalskalenderen 2020». Komitéen 
bør være på plass i løpet av mars 2019.  Medlemmer oppfordres til å ta gode bilder og bidra til 
dette viktige dugnadsarbeidet for klubben.   
  
Videre vil klubben også i 2019 ta på seg fotooppdrag, men det ikke jobbes aktivt for slike oppdrag 
fra styret sin side i 2019.   
 
Som følge av manglende oppmøte og kandidater til styreverv ble ordinært årsmøte avlyst og nytt 
ekstraordinært årsmøte lagt til 5.mars. Dersom det blir manglende oppmøte og kandidater til 
styreverv også på dette møtet må sittende styret vurdere om aktiviteten i klubben legges ned i 

2019.  Sittende styret vil også vurdere flytting av lokaler for å senke utgiftene til klubben. 
  



  
Sak 9: Budsjett for 2019 

Inntekter: 
 Ant.: Stykkpris: Sum: 

Medlemskontingent 25 550,00 13 750,00 

Julekortfotografering 0 15,00 0,00 

Kulturmidler 1 2 000,00 2 000,00 

Grasrotandel 4 3 000,00 12 000,00 

Studioutleie 5 100,00 500,00 

Kurs 10 500,00 5 000,00 

Fotooppdrag 0 5 000,00 0,00 

Saltdalskalenderen 700 91,00 63 700,00 

Utskrifter 30 70,00 2 100,00 

Utgifter: Ant.: 

Sum: 99 050,00 

Stykkpris: Sum: 

Husleie 12 2 000,00 24 000,00 

Strøm 12 1 700,00 20 400,00 

Skriverrekvisita   1 000,00 

Forelesere   1 000,00 

Studioutstyr   1 000,00 

Nettside   394,00 

Arrangementer   3 000,00 

Saltdalskalender   32 000,00 

Diverse utgifter   3 000,00 

Bankgebyrer   300,00 

  Sum: 86 94,00 



Sak 10: Endring av § 6 Styret i vedtektene for Saltdal fotoklubb 
Bakgrunn og styrets forslag: 
Det har over flere år vært utfordrende for valgkomitéen å finne folk som ønsker å stille som 
kandidater til styreverv i klubben. Som et ledd i å bedre dette ble §6 i fjor endret av årsmøtet 
og antallet styremedlemmer ble redusert fra syv til fem, pluss vara. § 6 Styret lyder i dag: 
«Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer og 1 varamedlem. Styremedlemmene velges av 
årsmøtet for 2 år av gangen, med unntak av styreleder som velges hvert år. Styret konstituerer 
seg selv på første styremøte etter årsmøte. Styret avholder møte når leder eller minst 3 
styremedlemmer krever det. Styret er vedtaksført når minst 3 av styremedlemmene møter. 
Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved like stemmetall, forkastes forslaget. Det skal fores 
protokoll fra hvert styremøte.» 

I 2018 lyktes det ikke valgkomitéen å finne en kandidat til ledervervet. Som en ettårig, og 
midlertidig løsning, ble det vedtatt av årsmøtet at styret konstituerte seg selv og at 
styreleder ble oppført som leder av klubben i Brønnøysundregisteret. Dette mener 
sittende styret at har fungert godt. Da det heller ikke i 2019 lyktes valgkomitéen å finne 
en lederkandidat til klubben foreslår styret for årsmøte en endring av § 6 Styret også i 
2019 der valg av leder tas ut. Dette vil få konsekvenser for § 9 Årsmøte, se årsmøte sak 
12.   
  
Ny §6 Styret vil lyde:  
«Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer og 1 varamedlem. Styremedlemmene velges 
av årsmøtet for 2 år av gangen, med utskifting av tre medlemmer/ vara hvert år. Styret 
konstituerer seg selv på første styremøte, som avholdes rett etter årsmøtet. Konstituert 
styreleder blir oppgitt som leder av klubben dere dette er krevd. Styret avholder møte 
når leder eller minst 3 styremedlemmer krever det. Styret er vedtaksført når minst 3 av 
styremedlemmene møter. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved like stemmetall, 
forkastes forslaget. Det skal fores protokoll fra hvert styremøte.»  
  
Forslag til vedtak: styrets foreslåtte endring av § 6 styret vedtas og trer i kraft 
umiddelbart.   

  

Sak 11: Valg   
a. Styret  

Det skal velges tre ordinære styremedlemmer og et varamedlem. Vedtas 
endring av § 6 styret under sak 10 velges et styremedlem for et år og de 
resterende for to år.   
Per 11.02.19 har kun valgkomitéen fått Per Nicholaisen til å stille som 
kandidat til styret. Dersom årsmøte ikke får fylt styret må det gjennomføres 
ekstraordinært årsmøte før 1.april 2019.    
  

b. Revisor  
Forslag til vedtak: Karin Johanne Larsen forespørres.  

c. Valgkomite  
Sissel Kjerstad Hansen ble valgt for 2 år i 2018. Laila Ingvaldsen går ut av 
valgkomitéen. Forslag til vedtak:  ? 

 
 
 
Sak 12: Vedtektsendring av § 9 Årsmøte 

Dersom vedtektsendringen i sak 10 bli vedtatt foreslår styret at også § 9 Årsmøte justeres slik at denne 
stemmer overens med vedtaket i § 6. Styret foreslår også en justering av § 9 årsmøte.  



 
Gjeldende § 9 Årsmøte: 
Årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. februar. Årsmøtet skal innkalles av styret med minst 14 dagers 

varsel. Forslag til dagsorden skal følge innkallinga. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være i 

hende senest 1 uke før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 dels flertall. Det skal føres 

protokoll fra årsmøtet. 

 

På årsmøtet skal følgende behandles: 

1 Valg av ordstyrer 

2 Valg av referent 

3 Godkjenne innkalling og saksliste 

4 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

5 Årsmelding fra siste kalenderår 

6 Behandle innkomne saker 

7 Styrets budsjettforslag og handlingsplan 

8 Fastsette klubbens medlemskontingent 

9 Valg av Styrets medlemmer som er på valg 

a. Leder velges særskilt.  

b. Resten av styret konstituerer seg på første styremøte 

10 Valg av revisor 

11 Valg av valgkomité 

12 Ta avgjørelse i saker utenom dagsorden som årsmøtet har vedtatt å ta opp til  

13 Behandling 

 

Valg skal skje skriftlig om ikke årsmøtet enstemmig vedtar noe annet. Stemmelikhet ved valg skal avgjøres 

ved loddtrekning om ikke årsmøtet fastsetter noe annet. Andre saker på årsmøtet blir avgjort ved vanlig 

flertall. 

Benkeforslag på valg på årsmøtet er tilatt. Får en ikke kandidater til styret gjennomføres det et 

ekstraordinært årsmøte. 

 
Forslag til vedtak: Foreslått vedtektsendring vedtas.  
Ny § 9 årsmøte vil da bli:   

§ 9 Årsmøte  
Årsmøte skal avholdes hvert år innen 15. februar. Årsmøtet skal innkalles av styret med minst 14 
dagers varsel. Forslag til dagsorden skal følge innkallingen. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet 
må være i hende senest 1 uke før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 dels flertall og 
styrebehandles før det tas opp på årsmøtet. Både medlemmer og styret kan foreslå vedtektsendringer. 
Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Vedtak trer i kraft umiddelbart etter årsmøtet.   
 
På årsmøtet skal følgende behandles: 

1. Valg av ordstyrer  

2. Valg av referent  

3. Godkjenne innkalling og saksliste  

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen   

5. Styrets årsmelding og regnskap siste kalenderår 

6. Fastsette medlemskontigent 

7. Styrets forslag til handlingsplan og budsjett for kommende år 

8. Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor 

9. Innkomne saker 

Valg skal skje skriftlig om ikke årsmøtet enstemmig vedtar noe annet. Stemmelikhet ved valg skal avgjøres 
ved loddtrekning om ikke årsmøtet fastsetter noe annet. Andre saker på årsmøtet blir avgjort ved vanlig 
flertall.  

 
Benkeforslag på valg på årsmøtet er tillatt. Får en ikke kandidater til styret gjennomføres det et 

ekstraordinært årsmøte.  

 

Sak 13 Innkomne saker 
  


