21. februar 2022

Til medlemmer av Bergen Fritidsfilmere

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 (avvikles før medlemsmøtet).
I henhold til § 3 i klubbens lover avholdes årsmøte i Bergen Fritidsfilmere,
Dato: Onsdag 2. mars 2022 - kl. 19:00
Sted: Klubblokalet Melkeplassen.
NB: Etter årsmøtet avholdes ordinært medlemsmøte, se egen invitasjon.

SAKSLISTE
a) Godkjenning av innkalling.
b) Kontroll av stemmeberettigede i møtet (betalt kontingent for 2022).
c) Valg av referent og stemmetellere.
d) Årsberetning 2021 fra klubbstyret.
e) Årsregnskap 2020.
f) Årsregnskap 2021.
g) Budsjett 2022.
h) Kontingent for 2023. Styret foreslår ingen endring, fortsatt kr 900/ 450 (nye medlemmer).
i) Innkomne forslag. Det foreligger kun ett forslag; fra klubbstyret:
•

Justering av klubbens vedtekter.

j) Valg av medlemmer til styret.
Det er Magne Krydsby og Roy Morten Gleditsch som står på valg i år. Styret konstituerer seg selv
på første ordinære styremøte etter årsmøtet. Valgkomiteen v/ Håkon Fanebust og Knut Georg Flo
presenterer forslag til styrekandidater.
k) Valg av revisor.
Valgkomiteen presenterer forslag i møtet.
l) Valg av valgkomite.

Klubbstyret
Bergen Fritidsfilmere

Årsberetning for 2021 - Bergen Fritidsfilmere
Status klubb og aktiviteter generelt
Bergen Fritidsfilmere har pr. 31.12.2021 i alt 19 betalende medlemmer. Medlemstallet er
redusert i forhold til 2020 og foregående år. Medlemstallet har i moderne tid ikke vært så
lavt som nå og gjennomsnittsalderen på medlemmene bare øker. Det er bekymringsfullt.
Økonomien er imidlertid tilfredsstillende mht fortsatt drift. Styret er fortsatt sparsommelig
bemannet; noe som gjør kapasiteten til å tilrettelegge for klubbdrift er redusert.
Hovedaktiviteten har i 2021 vært medlemsmøter med ulike tema og innlegg om
filmproduksjon, historiefortelling, redigering, filmtekniske tema og filmvisning. Av hensyn til
Covid19 pandemien, så har de fleste møtene vært holdt digitalt via MS TEAMS.
Deltakelsen på møtene har derfor vært begrenset.
Klubben har greie lokaler på Melkeplassen, men det er klaget på mangelfull klimastyring
ved lave utetemperaturer. Styret har dialog med Etat for Boligforvaltning; Bergen
Kommune om dette. Eget lokale i kjeller og tilgang på bruk av Storstuen med kjøkken til
fysiske medlemsmøter og samlinger. Kjellerlokalet har vært disponibelt uavhengig av
Covid19.
NM i film 2021
NSFF v/ Filmutvalget arrangert NM i Film i juni måned. Bergen Fritidsfilmere deltok ikke på
svært mange år. For resultatservise henvises til www.nsff.no
Bykampen 2021
Stavanger Videoklubb var arrangør av Bykampen i 2021. Arrangementet er ikke et NSFFarrangement. Juryering ble foretatt på klubbenes julemøter. Hver klubb deltar med 3 filmer
med en samlet spilletid innenfor 30 minutter hver. Bergen Fritidsfilmere deltok med:
•
•
•

Kossdalen - Roy Morten Gleditsch.
Oreodessert - Håkon Nyhus.
Boknasild - Andreas Raknes.

Resultater fra Bykampen 2021:

Arrangør i 2022 er Bergen Fritidsfilmere!

Bergen Fritidsfilmere – årsberetning for 2021

Klubbfilmprosjekter
Ingen nye prosjekter har vært startet. Prosjekt Bogatun ble sluttført i april 2021 etter å ha
pågått i nær 2 år (et forhold BFF ikke har ansvar for).
Sommerkonkurransen
Sommerkonkurransen ble avholdt med denne deltakelse og rangering:

Flax-film konkurransen
I 2021 ble det pga pandemi-årsaker levert færre bidrag enn i tidligere år. Klubbstyret
bestemte at alle som hadde levert film skulle få ett lodd i trekningen.

•
•
•

1.premie
2.premie
3.premie

Roy Morten Gleditsch - gavekort
Roy Arild Nilsen - gavekort
Harald Skaalvik - gavekort
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Klubbkonkurransen 2021
Det ble i 2021 levert 10 bidrag fordelt på 6 autorer. Det burde absolutt vært flere.
Bidrag
Slutt på rusesesongen
Cazino får en sval dusj
Vårånna
En admiral på besøk
Eidsvika/ Tressmarka
Kossdalen
Oreodessert
Boknasild
På fuglebrettet
Lage Tofu

Autor
Andreas Raknes
Harald Skaalvik
Andreas Raknes
Harald Skaalvik
Øyvind Kristiansen
Roy Morten Gleditsch
Håkon Nyhus
Andreas Raknes
Harald Skaalvik
Magne Krydsby

Spilletid
03:08
01:56
08:26
03:36
04:04
05:53
07:20
05:03
06:28
18:00

Rangering
5 (delt)
8
4 (delt)
7
3
1
2
4 (delt)
5 (delt)
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De tre beste filmene fikk gavekort i premie.
Bidrag merket med grønn farge, ble av medlemsmøtet bestemt sendt til Bykampen 2021
som ble arrangert av Stavanger Videoklubb. Se eget avsnitt om Bykampen 2021.
Medlemsmøter
Det har vært 10 medlemsmøter hvorav flere digitale via Microsoft TEAMS. Fremmøte på
de digitale møtene har variert sterkt. Foruten de vanlige programpostene har vi vært innom
noen faglige/ tekniske tema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hvordan få kontroll på digital deltakelse i møter på MS Teams?
Progressiv eller interlaced video?
Personvernet (GDPR) hva angår oss som fritidsfilmere?
Forståelse for lyssetting i filmproduksjon.
Kort introduksjon Davinci Resolve 17. Grunnleggende funksjoner.
Ledelse, styring og gjennomføring av klubbfilmer.
Om digital lydopptaker Zoom H6.

Prosjektinntekt
Klubben har ikke hatt eksterne filmoppdrag i 2021 hvis man ser bort fra at prosjekt
Bogatun tilførte klubben et ekstra honorar på NOK 5.000. Totalinntekt i prosjekt NOK
20.000 fordelt på inntekstårene 2020 og 2021.
Workshops
Klubbstyret har ikke avviklet Workshops i 2021. Det skyldes mangel på innspill og
engasjement fra medlemmene, ressursknapphet i styret og Covid19-pandemien.
Det er til 5. februar 2022 planlagt en Workshop med tema "Davinci Resolve 17" grunnleggende funksjoner. Styret tenker at hvis flere bruker samme programvare blir det
enklere å støtte hverandre og dele kompetanse!
Utstyr til filmproduksjon
Det er i 2021 kjøpt inn batterier, lader og et enkelt stativ for bruk til de to Nanguang LEDbelysningsenhetene. LED-enhetene er også beregnet for direktemontasje på kamera som
har standard tilbehørssko.
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Utstyr som er savnet
I løpet av 2021 er diverse utstyr meldt savnet fra arbeidslokalet og etterlyst flere ganger
blant medlemmene. Trolig er utstyr lånt ut til medlemmer eller ikke medlemmer uten at
materialforvalter er blitt informert. Det har ikke vært registrert innbrudd i lokalet / at noe er
stjålet fra lokalet i perioden. Klubben har mistet oversikten på følgende enheter:
•
•
•
•
•

Panasonic; S-VHS videospiller HS-800 uten fjernkontroll.
Sony; Shotgun; retningsmikrofon ECM-674 (noe av tilbehøret er funnet).
Erno; manuell filmbetrakter for smalfilm D8/ S8.
Panasonic; videokamera NV-GS120, format miniDV.
Klubbens arkiv-harddisk med historisk materiale.

Utstyr for utlån
Det er høsten 2021 sendt ut en oppdatert liste over utstyr som medlemmene kan låne mot
kvittering. Alt utlån SKAL kanaliseres gjennom klubbens materialforvalter. Med bakgrunn i
at utstyrsenheter er savnet er dette viktig. Vi må vite hvor vi har våre eiendeler; til enhver
tid!
Kurs og seminar
Det har ikke vært arrangert kurs eller seminar for medlemmene i 2020; heller ingen kurs
for ikke-medlemmer
Turer og utflukter
Det har ikke vært gjennomført felles turer eller utflukter i 2021. Til det er interessen for
laber og hvor ingen vil ta initiativet for å lede- og bidra til å gjennomføre det.
Medlemstall
Pr. 31.12.2021 er vi kun 19 betalende medlemmer. Medlemstallet går ned i forhold til
tidligere år. Redusert medlemstall gir redusert aktivitet og redusert kvalitet i klubbtilbudet.
Det er fortsatt en bekymring for fortsatt klubbdrift.
Økonomi
Klubbens økonomi vurderes som nøktern og god, selv om det ikke har vært større
inntekter fra prosjekter i 2021. Medlemskontingenten er fortsatt hovedinntekten med et
prisverdig tilskudd fra medlemmer som bruker Norsk Tipping og lar Grasrotandelen tilfalle
Bergen Fritidsfilmere. Tusen takk!
Regnskap for 2021 er gjort opp med inntekt kr 29.505,04, utgift kr 22.449,08 som gir et
positivt resultat på kr 7.055,96. For andre detaljer; se regnskapet for 2021.
Regnskapet føres som kontantregnskap og er ikke periodisert, slik at det nødvendigvis
ikke er direkte samsvar mellom når utgifter/inntekter kom og når de er ført i regnskapet.
Nettside
Nettsidene har vært vedlikeholdt av Magne Krydsby. Oppgraderinger planlegges.
Vimeo-konto
Kontoen inneholder en mengde av klubbens produksjoner, samt en del andre relevante
filmer/ videoer av teknisk art. Hovedlenke til Vimeo-siden er plassert på klubbens nettside.
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YouTube
Styret har sent i året startet en vurdering om klubben fortsatt ønsker en slik kanal;, hva
den skal inneholde og hvem som skal ha ansvaret for å vedlikeholde den/ gjøre den
attraktiv og levende. Opprinnelig var dette en kanal ment å vær et sted for
kompetanseutvikling og støtte for klubbens medlemmer og andre interesserte.
Klubben på Facebook.
Sidens administratorer har i perioden vært Roy Morten Gleditsch og Magne Krydsby. Dette
er kanskje det mest levende sosiale nettstedet for klubben. Dog er bidragsyterne her altfor
få og ikke alle medlemmer er brukere. Det koster ingenting å bruke Facebook, men man
må registrere en profil for å komme i gang.
NSFF (Norsk Selskap for Fotografi).
Klubben er medlem i NSFF som nå intensiverer arbeidet med å styrke filmsegmentet og
tilbudene for forbundets fritidsfilmere i film- og fotoklubber. Nyhetsmelding på www.nsff.no;
melding som også ble sendt alle medlemmer. Mer info kommer fra NSFF Filmutvalget på
nyåret. NB: Innleveringsfrist for NM i Film 2022 er tirsdag 19. april!
Filmutvalgets leder har i deler av 2021 vært Halvor Larsen. Halvor gikk bort sommeren
2021. Torkil Hansen i Trondheim Fotoklubb er leder av NSFF Filmutvalget inntil videre.
BFF Klubbstyret
Styret valgt ved årsmøtet mars 2021 har bestått av:
Leder:
Hilde Falkanger/ Roy Morten Gleditsch
Sekretær:
Roy Morten Gleditsch
Kasserer/nestleder: Finn Wetteland
Teknisk og web:
Magne Krydsby
Styremedlem:
Håkon Nyhus
Etter at Hilde Falkanger måtte trekke seg sommeren 2021, påtok Roy Morten Gleditsch
seg å fungere som klubbens leder fram til årsmøtet 2022 hvor ny styresammensetning
skal velges.
Valgkomite forut for årsmøtet 2022 har vært Håkon Fanebust og Knut Georg Flo.
Revisor for 2021-regnskapet har vært Andreas Raknes.

Styret; februar 2022
BERGEN FRITIDSFILMERE

5

BERGEN FRITIDSFILMERE

REGNSKAP 1.januar – 31.desember 2020
iNNTEKTER
Medlemskontigent
Norsk Tipping/Grasrot
Prosjekt/oppdrag
NSFF premie ?
Kaffepenger
Renter
Diverse, flaskepant
Salg utstyr (forsterker)
SUM Inntekter
UTGIFTER
Husleie
Vimeo
One Com/web
NSFF kontigent
Servering medlemsmøter
Medlemsmøter, honorar
Nytt videoutstyr, forsterker
Premier
Forsikring, If
Nøkler, nye
Gebyr bank
Æresmedlem
SUM Utgifter

2020

2019
17.550,00
7.016,22
0
725,00
0
14,00
100,00
1.750,00
27.155,22

19.175,00
6.139,00
15.000,00
3.000,00
480,00
5,00
97,50
0
43.896,50

0
852,83
0
3.500,00
1.134,60
1.194,80
8.416,00
0
2.606,00
0
79,50
175,00
17.958,73

12.000,00
653,00
319,00
3.675,00
4.9543,00
5.000,00
0
1.432,50
2.522,00
179,00
381,00
0
31.115,50

9.196,49

12.781,00

54.627,00
64.724,37

54.627,00

RESULTAT
Inngående balanse 1.1.2020
Utgående balanse 31.12.2020

Merknader:
Regninger for husleie og OneCom for 2020 er ikke mottatt.
Regnskapet er basert på kontobevegelser med bilag for oppdrag fra SparebankenVest
Eiendeler:
Film og videoutstyr iflg liste, verdi ca kr 70.000 (?)
Bergen, 22.februar 2021
Finn Wetteland/Lis K. Thomassen

Knut Georg Flo

Kasserer

Styreleder

BERGEN FRITIDSFILMERE
REGNSKAP 1.januar – 31.desember 2021
iNNTEKTER
Medlemskontigent (19 medl)
Norsk Tipping/Grasrot
Prosjekt/oppdrag (Radøy sogelag)
NSFF premie
Renter
Diverse
Salg utstyr
SUM Inntekter
UTGIFTER
Husleie
Vimeo
One Com/web
NSFF kontigent
Servering medlemsmøter
Medlemsmøter, honorar
Nytt videoutstyr (batteri, lader, lysstativ)
Premier; flaksfilm, klubbfilm
Forsikring; If
Gebyr bank
Æresmedlem NSFF (refusjon)
Diverse (hilsen til begravelser)
SUM Utgifter
RESULTAT
Inngående balanse 1.1.2021
Utgående balanse 31.12.2021

2021

2020
17.100,00
6.979,04
5.000,00
0
134,00
292,00
0
29.505,04

19.175,00
7.016,22
0
0
14,00
100,00
1.750,00
28.055,22

5.964,00
0
549,00
3.500,00
1.103,00
0
1813,38
5.410,702
2.691,00
48,00
0
1.370,003
22.449,08

01
852,83
0
3.500,00
1.134,60
1.194,80
8.416,00
0
2.606,00
79,50
175,00
0
17.958,73

7.055,96

10.096,49

64.724,37
71.780,03

54.627,88
64.724,37

Regnskapet er basert på kontantprinsippet med kontoførte inn- og utbetalinger i kalenderåret, men
noen beløp er knyttet til året før, se merknader:
1: Kommunen krevde ikke husleie for 2020
2: Beløpet gjelder også premier i 2020
3: Beløpet gjelder også hilsen til begravelse i 2020
I tillegg til kontantregnskapet og innestående beløp på konto har BFF også verdier i beholdningen av
video- og lydutstyr. Utstyr som er aktuelt til bruk har en antatt (gjenkjøps)verdi på kr 117.500
Bergen, 17.februar 2022
Finn Wetteland
Kasserer

Roy Morten Gleditsch
Styreleder (fungerende)

BERGEN FRITIDSFILMERE
BUDSJETT 2022 - forslag
iNNTEKTER
Medlemskontigent (17 medl)
Norsk Tipping/Grasrot
Prosjekt/oppdrag
NSFF premie
Renter
Diverse

15.300
7.000
0
0
150
500

Regnskap 2021
17.100,00
6.979,04
5.000,00
0
134,00
292,00

Salg utstyr
SUM Inntekter

0
22.950

0
29.505,04

UTGIFTER
Husleie
Vimeo
One Com/web
NSFF kontigent
Servering medlemsmøter
Medlemsmøter, honorar
Nytt videoutstyr (ny PC)
Kortfilmprosjekt
Premier; flaksfilm, klubbfilm
Forsikring; If
Gebyr bank
Diverse
SUM Utgifter

6.180
693
600
3.500
1.500
2.000
25.000
5.000
2.500
3.000
50
2.000
52.023

5.964,00
0
549,00
3.500,00
1.103,00
0
1813,38
0
5.410,702
2.691,00
48,00
1.370,003
22.449,08

- 22.950

7.055,96

71.780
48.830

64.724,37
71.780,03

RESULTAT
Inngående balanse 1.1.
Utgående balanse 31.12.

Budsjettet er basert på årlige kostnader som påløper i kalenderåret og forslag om aktiviteter.
Budsjettert underskudd foreslås dekket av innestående midler på bankkonto.

Bergen, 17.februar 2022

Styret

Vedtekter
1. Klubbens navn er Bergen Fritidsfilmere (BFF). Første gang stiftet 15.februar 1954 med navnet
Bergen Smalfilmklubb. Fra 1. januar 1988 Bergen Smalfilm- og Videoklubb. Klubben er tilsluttet
Norsk selskap for fotografi (NSFF).
2. Klubbens formål er å samle fritidsfilmere i Bergen og omegn for å skape et godt faglig og sosialt
miljø omkring den hobbyen vi driver.
3. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. De saker som behandles på møtet må bli vedtatt med
simpelt flertall av avgitte stemmer. Vedtektsendringer/ navneendring kan skje på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte hvor det behøves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Årsmøtet skal holdes
hvert år i mars måned. Det innkalles av styret med 8 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet
på det ordinære årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar. Det ordinære årsmøtet skal
behandle:
a) Godkjenning av innkalling
b) Kontroll av stemmeberettigede
c) Valg av referent og stemmetellere (2 stk)
d) Årsberetning fra styret
e) Årsregnskap
f) Kontingent
g) Innkomne forslag
h) Valg av medlemmer til styret
i) Valg av revisor
j) Valg av valgkomite
4. Ekstraordinært årsmøte avholdes etter vedtak i styret eller når 1/3 av medlemmene krever dette
skriftlig.
5. Styret består av fire medlemmer; leder, kasserer, sekretær samt ett styremedlem. Styret velges
for to år av gangen, men slik at ikke flere enn to går ut av styret samtidig. Styret er
beslutningsdyktig når tre styremedlemmer møter. Leder har dobbeltstemme. Styret møter så ofte
lederen finner det nødvendig eller når minst to av styremedlemmene krever det. Styret
konstituerer seg selv og det påhviler styret å sørge for at klubbens eiendeler forvaltes på en
forsvarlig måte. Styret har mandat til å be klubbens øvrige medlemmer til å bistå med oppgaver
knyttet til klubbdriften.
6. Ved oppløsning av klubben kreves det 3/4 flertall av det registrerte medlemstall. Oppløsning kan
skje på årsmøtet eller ekstraordinært møte som også bestemmer hvordan klubbens midler skal
disponeres.
7. Klubben forpliktes av leder og kasserer i fellesskap.

Årsmøtet - Bergen dato.................

Vedtekter
1. Klubbens navn er Bergen Fritidsfilmere (BFF). Første gang stiftet 15.februar 1954 med navnet
Bergen Smalfilmklubb. Fra 1. januar 1988 Bergen Smalfilm- og Videoklubb. Klubben er tilsluttet
Norsk selskap for fotografi (NSFF).
2. Klubbens formål er å samle videoamatører i Bergen og omegn for å skape et godt faglig og
sosialt miljø omkring den hobbyen vi driver.
3. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. De saker som behandles på møtet må bli vedtatt med
simpelt flertall av avgitte stemmer. Lovendringer/ navneendring kan skje på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte hvor det behøves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Årsmøtet skal holdes
hvert år i mars måned. Det innkalles av styret med 8 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet
på det ordinære årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar. Det ordinære årsmøtet skal
behandle:
a) Godkjenning av innkalling
b) Kontroll av stemmeberettigede
c) Valg av referent og stemmetellere (2 stk)
d) Årsberetning fra styret
e) Årsregnskap
f) Kontingent
g) Innkomne forslag
h) Valg av medlemmer til styret
i) Valg av revisor
j) Valg av valgkomite
4. Ekstraordinært årsmøte avholdes etter vedtak i styret eller når 1/3 av medlemmene krever dette
skriftlig.
5. Styret består av fem medlemmer,- leder, nestleder/kasserer, sekretær samt to styremedlemmer.
Styret velges for to år av gangen, men således at ikke flere enn to går ut av styret samtidig.
Styret er beslutningsdyktig når fire styremedlemmer møter. Leder har dobbeltstemme. Styret
møter så ofte lederen finner det nødvendig eller når minst tre av styremedlemmene krever det.
Styret konstituerer seg selv og det påhviler styret å sørge for at klubbens eiendeler forvaltes på
en forsvarlig måte. Styret har mandat til å be klubbens øvrige medlemmer til å bistå med enkelt
oppgaver.
6. Ved oppløsning av klubben kreves det 3/4 flertall av det registrerte medlemstall.
Oppløsning kan skje på årsmøtet eller ekstraordinært møte som også bestemmer
hvordan klubbens midler skal disponeres.
6. Klubben forpliktes av leder og nestleder/kasserer i fellesskap.

Årsmøtet - Bergen 6.mars 2019

