Nyhetsbrev nr 3/2010
fra Norsk fotohistorisk forening – Preus museums venner
________________________________________________________________

Årsmelding 2009/2010
1. Årsmøte 2009
Årsmøtet ble arrangert 16. april på Nasjonalbiblioteket, Oslo.
Møtet startet med åpne foredrag:
Roger Erlandsen: Daguerreotypiet i Norge 1840-1860
Hanne Holm-Johnsen: Prosjekt ”Fotografiets barneår”
Årsmeldingen ble gjennomgått. Det ble vedtatt endringer, og at revidert årsmelding
legges frem til godkjenning i ekstraordinært årsmøte i september.
Regnskap: Det ble vedtatt at det avtroppende styret lager et revisjonsgodkjent regnskap
for 2007 og 2008 som legges frem til godkjenning i ekstraordinært årsmøte i september.
Omorganisering: Utkast til intensjonsavtale mellom Norsk Fotohistorisk Forening og
Preus museums venner ble vedtatt. Endringer i vedtektene ble vedtatt.
Valg: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt:
Styremedlemmer

Fast representant
Varamedlemmer
Revisor

Jens Petter Kollhøj
Roger Erlandsen
Arthur Sand
Sissel Engvig
Direktør Preus museum, Jonas Ekeberg
Nina Lager Vestberg
Eivind Lentz
Aase Lange

Valgkomité: Trond Bjorli, Harald Østgaard Lund, Arne Knudsen.
Det nye styret konstituerte seg på sitt første møte med Jens Petter Kollhøj som leder og Roger
Erlandsen som nestleder.
2. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt tirsdag 22. september i lokalene til Nasjonalbiblioteket i
Oslo. Årsmelding for 2008 og regnskap for 2007 og 2008 ble godkjent. Deretter fikk vi et friskt,
sprudlende og tankevekkende foredrag av Eivind Lentz, med interessante kommentarer og
spørsmål etterpå. Møtet varte i to timer, 18 personer deltok.
3. Medlemsmøter/arrangementer
I tillegg til arrangementet i forbindelse med det ekstraordinære årsmøtet har det vært avholdt
et medlemsarrangement, ”Supersøndag” på Preus museum 7. mars 2010. Medlemmene fikk
mulighet til å treffe Ingrid Nilsson, pluss delta på miniseminar om iscenesatt fotografi i
forbindelse med utstillingen Duane Michals – Dr. Duanus. Innleggene var ved Øyvind Storm
Bjerke og Mikkel McAlinden, omvisning ved Hanne Holm-Johnsen. Ca 50 besøkende.
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4. Fotografiets dag 16. august 2009
Foreningen var medarrangør på Fotografiets dag. Jens Petter Kollhøj og Roger Erlandsen
bemannet stand, informerte, delte ut innmeldingsbrosjyrer og solgte skriftserien.

5. Utstillingsåpning på Preus museum
15. november holdt Jens Petter Kollhøj åpningstalen på En fotohistorie - fra Preus museums
samlinger, en ny basisutstilling i Sverre Fehns utstillingsmontere.

6. Nyhetsbrev
Det er sendt ut 4 nyhetsbrev til medlemmene i perioden, delvis i e-post og delvis som brev.

7. Nettsted
Arbeidet med å etablere et nytt nettsted for foreningen startet i september, og det har vært
avholdt flere møter i arbeidsgruppa. Bidragsytere i gruppa har vært Eivind Lentz, Hege Røyert,
Stig-Audun Hansen, Hild Mowinckel og Jens Petter Kollhøj.

8. Deltakelse i andre foreninger/arrangementer
Sissel Engvig og Jens Petter Kollhøj deltok på planleggingsmøte for Fotografiets dag,
Nasjonalbiblioteket onsdag 17. Februar, Jens Petter også på neste planleggingsmøte 7. april.
Arthur Sand er involvert i arbeidet med paraplyorganisasjonen Foto-Norge, og Ingrid Nilsson
representerte NFHF-PMV på møte 22. mars og 21. april.

9. Medlemstall
Medlemsoversikten omfatter 346 medlemmer.

10. Styremøter
Det har blitt avholdt 5 styremøter i perioden fra siste årsmøte (15. juni, 22. september, 10.
februar, 17. mars, 21. april). Avtroppende direktør Jonas Ekeberg trådte ut av styret, og den nye
direktøren Ingrid Nilsson trådte inn i styret f.o.m. sin tiltredelse.
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