Nyhetsbrev nr 2/2011
fra Norsk Fotohistorisk Forening – Preus museums venner
________________________________________________________________

Innkalling til årsmøte onsdag 27. april 2011
Sted: Riksantikvaren
Dronningens gate 13,
0152 Oslo
(http://www.riksantikvaren.no)

Tid:

kl 18 - ca kl 21
NB! Kom presis!

1. Velkommen
Jens Petter Kollhøj, leder NFHF-PMV

2. Presentasjon av Riksantikvarens bildearkiv
Torborg Strand, Riksantikvaren

3. Tema FOTOBOK
Rune Eraker (fotograf) og Trygve Riiser Gundersen
(Forlaget Press) innleder.
Hva er en ”fotobok”? Hva kjennetegner det å publisere i
bokform, i forhold til utstillinger? Finnes det en ”norsk”
fotobok? Hvordan finansierer vi fotobøker? Hvilke
forventninger har vi i forhold til fotobokas framtid?

4. Dagsorden for selve årsmøtet
Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:

Godkjenning av stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent og to referatunderskrivere
Referat fra forrige årsmøte (punkt 1 i Årsmelding 2010/2011, side 2 og 3 i dette nyhetsbrevet)
Årsmelding 2010/2011 (side 2 og 3 i dette nyhetsbrevet)
Regnskap
Sammenslåing Norsk Fotohistorisk Forening og Preus museums venner.
Prøveperioden er over, styret foreslår at sammenslåingen gjøres permanent.
Sak 8: Kontingent for 2012
Sak 9: Valg
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Årsmelding 2010/2011
(Årsmeldingen omfatter perioden mellom årsmøtene)

1. Referat fra årsmøtet 2010
Tid;
Sted;

21 april kl 18:00
Fotogalleriet, Oslo

Før selve årsmøtet innledet Evald Otterstad, og viste filmen ”Carl Størmer og hans spionkamera”.
Filmvisningen ble etterfulgt av spørsmål og kommentarer.

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede.
12 stemmeberettigede.
Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Sak 3: Valg av møteleder, referent og refereratunderskrivere
Møtet valgte Jens Petter Kollhøj til møteleder, Ingrid Nilsson til referent, Eivind Lentz og Roger Erlandsen til
referatunderskrivere.
Sak 4: Referat fra forrige årsmøte (se punkt 1 i Årsmeldingen)
Referat fra forrige årsmøte ble godkjent.
Sak 5: Årsmelding
Styrets utkast til årsmelding ble gjennomgått og godkjent.
Sak 6: Regnskap
Regnskap ble gjennomgått og godkjent under forutsetning av at det anmerkes at inntektsposten med
kontingent er for 2009, mens kontingentandelen til Preus museum som er ført på utgifter gjelder for to år, både
2008 og 2009.
Sak 7: Valg
Valgkomiteens innstilling ble presentert og vedtatt.
Styremedlemmer (2010-2011):
Jens Petter Kollhøj (gjenvalgt)
Roger Erlandsen (gjenvalgt)
Arthur Sand (gjenvalgt)
Sissel Engvig (gjenvalgt)
Eivind Lentz (fra vara til fast)
Fast representant: Direktør Preus museum
Varamedlemmer (2010-2011):
Nina Lager Vestberg (gjenvalgt)
Jens Gold (ny)
Årsmøtet besluttet å gjenvelge valgkomiteen, som består av Arne Knudsen, Harald Østgaard Lund og Trond
Bjorli.
Etter den formelle delen av årsmøtet var det presentasjon av foreningens nettsted.
Roger Erlandsen
(sign.)

Eivind Lentz
(sign.)
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2. Medlemsmøter/arrangementer
Det har vært avholdt 3 møter siden forrige årsmøte:
Onsdag 20. oktober 2010: ”Den gode samtalen”, medlemsmøte hos Tom Bloch-Nakkerud.
Søndag 28. november 2010: ”førjulsmøte” for medlemmene, på Preus museum. Direktør Ingrid Nilsson
presenterte Preus museums planer for 2011, omvisning i Kunst eller kitsch? Piktorialisme i Preus museums
samlinger ved Hanne Holm-Johnsen.
Torsdag 3. mars 2011: Åpent møte: Kongelige portretter. innledere Roger Erlandsen, Isidor Åstrøm og Morten
Mørch (Eivind Lentz meldte dessverre forfall). Nasjonalbiblioteket, ca 25 frammøtte.

3. Fotografiets dag 22. august
Også i år deltok foreningen med å stå på stand, der vi solgte utgivelsene i skriftserien pluss vervet nye
medlemmer. Standen var kombinert med tilbud om datering og reprofotografering av bilder i samarbeid med
Institusjonsfotografene. I tillegg bidro vi med utstilling av portretter som hang ved ”det gamle studioet”.

4. Nyhetsbrev
I perioden har vi sendt ut 4 nyhetsbrev (5 inkl dette). Alle nyhetsbrevene er tilgjengelige på nettstedet
(http://nfhf2.wordpress.com/nyhetsbrev/ )

5. Nettsted og Facebook
Nettstedet (http://nfhf.no) ble lansert på årsmøtet 21. april 2010. Etter det har vi publisert 50 saker om
foreningens egne arrangementer, utstillinger og arrangementer på Preus museum og andre steder, pluss
artikler om fotografer og fotografier. Vi har registrert godt over 4.000 visninger av de ulike nyhetssakene og
andre sider på nettstedet siden lanseringen.
Foreningens Facebook-side (http://www.facebook.com/fotohistorisk) ble opprettet 22. april 2010 og har blitt
brukt som markedsføring av nye saker på nettstedet. VI har passert 250 fans, og merker tydelig besøksoppsving
på nettstedet etter annonsering på Facebook.

6. Deltakelse i andre foreninger/arrangementer
Foto-Norge:Vi deltar i denne nye papaplyorganisasjonen, som ble stiftet 22. juni 2010. Ingrid Nilsson sitter i
Foto-Norges styre som representant for NFHF-PMV, medlemmer i representantskapet er Roger Erlandsen og
Jens Petter Kollhøj.
Fotomessen, Lillestrøm 14-16 januar 2011: Foreningen deltok på standen til Foto-Norge. I forbindelse med
Fotomessen ble det laget en informasjons- og vervebrosjyre, som også ble distribuert utover våren.

7. Medlemstall
Foreningen har fått 53 nye medlemmer siden forrige årsmøte. Av disse kom 33 kom etter at vervekampanjen
startet på Fotomessen i midten av januar. Vi har nylig slettet oppføringer uten innbetaling de siste 3 årene (48
stk), og det er nå 372 oppføringer i vårt medlemsregister.

8. Gratis bok
Alle medlemmer som hadde betalt kontingent for 2010 innen utgangen av november fikk et gratis eksemplar av
katalogen til Kunst eller kitsch? Piktorialsime i Preus museums samling. Begrunnelsen var at det var lenge siden
det hadde kommet en utgivelse i skriftserien. Katalogen har også blitt brukt som gave til nye medlemmer.

9. Styremøter
Det er avholdt 7 styremøter i perioden mellom årsmøtene.
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