
 

 

 

FOTOMØTE PÅ KØLBUA ONSDAG 1. SEPTEMBER 2021 
 

Følgende møtte: Rolf Egil Krog, Ola Krog, Edvard Ryen, Morten Haugseggen, Odd Einar 
Johnsen og undertegnede. Innkalling sendt ut på forhånd via SMS. 

 

Tema for møtet: Innsamling av kalenderbilder for 2022. I møtet 15. oktober i fjor, ble vi 
enige om at vi bildemessig skulle være ansvarlige for to måneder hver i kalenderen for 2022, 
både hovedbildet og tre småbilder per måned. Valget av bildet på forsida og baksida skulle 
skje i fellesskap. Fordelingen var denne (etter trekning): Januar og juli (Ola), februar og 
august (Arne), mars og september (Rolf Egil), april og oktober (Odd Einar), mai og november 
(Edvard) og juni og desember (Morten). Det var videre bestemt at kalenderen for 2022 
skulle sendes til trykk innen 27. oktober 2021. Undertegnede hadde i tillegg avtalt med 
Røros Trykk og Reklame som hadde sagt ja til jobben med ombrekking og trykk. 

Undertegnede hadde i innkallingen til møtet (SMS) bedt om at hver enkelt la månedsbildene 
over på en minnepinne og at de tok denne med til møtet. 

I møtet onsdag 1. september, etter en del diskusjon fram og tilbake, ble vi til slutt enige om 
å skrinlegge «kalenderprosjektet». Kalenderen har vært produsert årlig siden 2001 (totalt 
21 årganger), og har i nesten alle år vært et populært salgsobjekt og en sikker inntektskilde 
for fotoklubben. Fra starten, og i mange år framover, hadde Røros Trykk AS ansvaret for 
design og grafisk produksjon og trykk. Dette var en bunnsolid samarbeidspartner. 
Fotoklubben la også vekt på at bildene som kom på trykk, representerte hele kommunen.  

Men alt har en ende. Fra å være nesten den eneste produsenten av lokale årskalendre, har 
Dalsbygda Fotoklubb fått nye konkurrenter – og utvalget av lokalt produserte kalendre har 
blitt stadig større.  

Dalsbygda Fotoklubb kommer derimot til å bestå. Klubben har i alle år vært et kjærkomment 
møtested for fotointeresserte. På det meste var vi opp til femten aktive medlemmer. I 
tillegg til medlemmer bosatt i Dalsbygda og på Os, hadde Dalsbygda Fotoklubb medlemmer 
bosatt på Røros, Tolga og Tynset/Kvikne. 

 

Dalsbygda 3. september 2021 

Arne Nyaas (leder) 


