Lierskogen 28.1.11

INNKALLING TIL SAMLING OG ÅRSMØTE 9‐10. MARS 2011
Sted: Nydalen studios (TV2), Gullhaugvn. 12 (frammøte i Biovisjons lokaler).
Overnatting: Radisson Blu hotel, Nydalen (innsjekk først på kvelden – etter møtet).
Tid: fra lunsj kl. 12.30 onsdag til og med lunsj torsdag kl. 13.00
Samlingen holdes over to dager, men selve årsmøtet holdes første dag, onsdag 9. februar.
ONSDAG 9. MARS:
12.00: frammøte og velkommen (Biovisjon/Nydalen studios Gullhaugvn. 12).
Kort omvisning ved Per Magne.
12.30: Lunsj
13.30: Årsmøte
1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og referent
2. Beretning fra styret
3. Godkjenning av regnskap for 2010. Budsjett for 2011. Revisorgodkjent
regnskap ettersendes.
4. Valg av nytt styre, revisor og valgkomité. Valgkomitéen (Bollingmo og Tangen)
legger fram innstilling. Arne ønsker å gå av som leder (som annonsert allerede på
stiftelsesmøtet).
5. Kontingent for 2011. Foreslås uendret.
6. Innkomne forslag.
a. Styret har sluttet seg til et forslag fra Arne Nævra om endring i
vedtektene: § 2.3, andre og tredje punkt som lyder: ”Styret avgjør opptak en gang i
året, og søknaden må være styret i hende innen 15. november. Avgjørelse om opptak fattes
innen utgangen av påfølgende desember. Nyopptatt medlem presenteres på årsmøtet” –
endres til: ”Søknader om medlemskap avgjøres av styret og behandles fortløpende.
Behandlingstid skal være maksimalt to måneder fra mottatt søknad”. Begrunnelse:
Nåværende formulering gir for lang behandlingstid.
To søkere venter nå på en behandling – og de vil bli invitert til årsmøtet.
15.00: Pause.
15.15: Samling, medlemsmøte
1. TV‐kanalene, med hovedvekt på NRK. Siste nytt om NRKs holdning – info ved Arne.
2. Møteplan og aktiviteter framover. Hva har styret tenkt? Innspill fra medlemmene og
diskusjon. Workshop til høsten, nettsida med mer.

17.00: Pause – med mulig forfriskninger/ tidelig aperitiff.
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17.15: Kino. Foredrag med filmeksempler – med egne medlemmer.
Lars Nilssen om presentasjon av film på alternative plattformer (nett) ‐
og litt om hans filmer generelt (reportasjeformen, ”one‐man‐ opptak”).
45 min.
Arnt Mollan: Om fisk, insekter – og opptaksteknikker han bruker.
30 min.
Om Are Pilskog rekker det, vil han kunne fortelle og vise litt fra det store prosjektet
sitt om Havets sølv (silda).
Ellers har jo Trond Berg vært svært aktuell – med fire, ganske spesielle natur‐
programmer etter hverandre i Ut i naturen. Han er sikkert villig til å svare på spørsmål
rundt dem. Dagen før vi samles, den 8. mars, sendes også den times lange filmen
Blant konger og keisere, som Arne og Torgeir har laget. De vil også kunne svare på
spørsmål – og tar med seg Panasonics minikamera og opptaksenhet – som ble brukt
som ett av fire kameraer på turen.
19.00: Innsjekk hotell.
20.00: Felles middag – sosial aktivitet.
TORSDAG 10. MARS:
Frokost på hotellet. Deretter sjekke ut (alle hotellregninger betales av den enkelte), og vi
beveger oss til Nydalen studios.
09.15: Representant fra Ål Stasjon – om datalagring og overføring. Presentasjon av deres
tjenester. Spørsmål og svar.
10.00: Beinstrekk
10.10: Nye plattformer, nett‐TV med mer. Foredragsholder ikke avklart.

11.00: Pause, kaffe osv.
11.15: Video4: Nye kameraer for oss? Spesielt om DSLR – arbeidsflyt.
13.00: lunsj og avreise.
Vi gjentar at medlemmene betaler hotelloppholdet og alle regninger der selv, mens
foreningen tar alle utgifter på møtelokaler og to lunsjer.
Vel møtt – hilsen styret.
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