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Nyhetsbrev for medlemmer
Presentasjon av styret med roller.

I dette nummeret
1

Styrets roller

Styret lager nyhetsbrev
til medlemmene som et
ledd i en ny
informasjonsstrategi.

Styret som ble valgt på årsmøtet i juni hadde et
konstituerende møte i september på Dovrefjellet. Der
ble rollene og oppgavene til hvert enkelt styremedlem
fordelt. Hele møtet ble arrangert av styrets leder som
en ren blåtur. Det eneste styremedlemmene fikk vite
var at de skulle ta med seg sovepose og varme klær.
Destinasjon var Værnes for de som kom med fly og
Oppdal for de som kom med bil.
Det ble et meget godt møte der mye ble gjort for å
danne grunnlaget for driften av BioFoto videre
framover. Det mangler ikke på oppgaver og
utfordringer og det hele er tuftet på en god porsjon
frivillighet.
Derfor håper jeg den jobben som blir gjort også settes
pris på blant våre medlemmer og at dere bidrar så
godt det lar seg gjøre å få til et godt BioFoto miljø der
du bor.
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Styret
Ola Arnfinn Loe – styreleder.
Har ansvar for den totale driften til BioFoto og utviklingen av
foreningen. Mer spesifikt så er fotokonkurransen min
hovedoppgave av de tjenestene BioFoto server sine medlemmer.
www.biofoto.no.

Jeg nås på mail: ola@biofoto.no
Fotokonkurransen har følgende mail: foto@biofoto.no
Anne Lise Stangenes – Nest leder.
Anne Lise er som poteten og kan brukes over alt og er ikke redd
for å ta ansvar. Av spesifikke oppgaver i BioFoto skal hun være
ansvarlig for landstreffet og årsmøtet som i 2016 blir arrangert av
styret på Smøla. Info kommer til å komme på vår hjemmeside og
i naturfotografen nr 1 2016.
Mail: anne-lise@biofoto.no
Silje Mari Karlsen – sekretær.
Silje Mari er ung og lovende og slett ikke skvetten som hopper
rett inn i sekretærjobben i BioFoto etter John. Hun har mye av
styringen når det gjelder den daglige driften av BioFoto. Derfor
sitter hun på hovedmailen til foreningen som er:
biofoto@biofoto.no
Mail: silje@biofoto.no
Leif Otto Listhaug – Økonomiansvarlig
Siden Silje ble omtalt som ung og lovende må Leif Otto omtales
som lovende ;-) tok over som økonomiansvarlig etter årsmøtet på
Lista og har dermed en helt klart definert arbeidsoppgave. Det er
dessuten Leif Otto som styrer det meste av medlemsnettet vårt.
Mail: leif@biofoto.no
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Jonathan Bjørklund – Webansvarlig
Jonathan står for utviklingen av hjemmesiden vår samt
administrerer facebook-siden til BioFoto. Han trenger stadig
artikler for publisering og bilder for å gjøre web-siden vår så
dynamisk som vi ønsker.
Mail: jonathan@biofoto.no

Linda Bjørgan – Merkantil
Hun har fått i oppgave å finne en ”BioFoto uniform” en pakke
klær med BioFoto særpreg. Noe som viser fellesskapet vi er en
del av. Dette vil komme i løpet av første halvdel i 2016 og skal
kunne bestilles via våre hjemmesider. Videre skal Linda være
med å finne andre måter å markere BioFoto på.
Mail: linda@biofoto.no

Leiv Arne Åkset
Leiv Arne er vår nye kontaktperson direkte mot lokallagene og
har fått ansvar for at disse drives etter våre retningslinjer. Hans
hovedoppgaver blir å følge opp lokallagenes ønsker og behov
mot styret. Leiv Arne skal videre sette fokus på et meget viktig
behov for BioFoto – nemlig rekrutering.
Mail: leiv@biofoto.no

Heidi Mellingen
Har fått Norsk NaturFoto Festival som ansvarsområde i styret. I
det ligger oppfølging av BioFotos ønsker og forpliktelser som
deleier av NNFF. Vi ønsker at BioFoto skal profilere seg godt
gjennom deltagelse i festivalen som et ledd i rekrutering av nye
medlemmer og profilering av lokallagene.
Mail: heidi@biofoto.no

Alle med interesse for natur og
fotografi har en plass i BioFoto
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Lokallagene
Til slutt vil jeg si noe om det viktigste leddet i vår organisasjon – nemlig
lokallagene.
Vi har i dag 8 lokallag i drift:
Biofoto Østlandet – Heidi Mellingen er leder – heidi@biofoto.no
BioFoto Sørlandet – Anne Lise Stangenes er leder – anne-lise@biofoto.no
BioFoto Rogaland – Kolbjørn Pedersen er leder – kolbjorn@biofoto.no
BioFoto Hordaland – Anders Lundberg er leder – anders@biofoto.no
BioFoto Midt Norge – Einar Hugnes er leder – einar@biofoto.no
BioFoto Nordland – Tommy Andreassen er leder – tommy@biofoto.no
BioFoto Troms – Håkon Langmo er leder – hakon@biofoto.no
BioFoto Indre Østland – Administreres av styret ved Leiv Arne Åkset

Pål Brenne – Redaktør naturfotografen.
Pål er ikke medlem av styret, men uten en redaktør og den
formidable jobben han gjør der så hadde det ikke vært noe
BioFoto heller. Han er stadig på jakt etter gode artikler fra våre
medlemmer og håper dere kan være med å bidra til å gjøre
Naturfotografen til det den skal være. Et meget godt
naturfotomagasin som gjenspeiler aktiviteten til BioFoto og det
våre medlemmer står for. Hjelp ham med det.
Mail: naturfotografen@biofoto.no

For styret:
Ola Arnfinn Loe
Leder BioFoto
ola@biofoto.no
Tlf: - 46 96 31 42
Tlf – 4550 4937

NYHETSBREV FOR MEDLEMMER

