Styret for 2017
Den ordinære generalforsamlingen 2017 valgte følgende styre:
Leder: Joakim Tryland (1 år)
Kasserer: Øyvind Waal (ikke på valg)
Styremedlem: Kjell-Magnus Olsen (ikke på valg)
Styremedlem: Per Christian Hasselgreen (2 år)
Styremedlem: Øyvind Tryti (2 år)
Det har vært avholdt 10 styremøter i 2017.

Medlemmer
Pr. 31.12.2017 hadde Oslo Akvarieklubb 117 betalende medlemmer, mot 120 pr. 31.12.16.

Aktivitet
OAK har i 2017 arrangert følgende:
10 medlemsmøter avholdt på Oppsal Samfunnshus. (Beskrivelse på akvarieklubb.no)
2 Storauksjoner på hhv. Nordseter skole (Januar) og Ulsrud VGS (Oktober)

Akvarianeren
Akvarianeren ble laget i 7 utgaver i 2017. Ansvarlig redaktør har vært Tommy Bäckstrøm.

www.akvarieklubb.no
Web-redaktør og hovedansvarlig for nettsidene i 2017 har vært Ole Michael Mikkelsen. Han
har fortsatt arbeidet sammen med Inge Harry Olsen for å vedlikeholde, forbedre og utvide
funksjonene, både interne og eksterne.

Oppdrettskampanjen
Jo Bergene har hatt teknisk ansvar for godkjenning av oppdrett i 2017
Det ble meldt inn 149 godkjente oppdrett fordelt på 22 deltakere. Det ble premiert for flest
poeng og flest oppdrett. Det var ingen juniorer som meldte inn oppdrett i 2017.
Oslo Akvarieklubb kom på 6. plass i NAFs oppdrettskampanje i 2017 med 198 poeng, foran
både Lillestrøm (146p), og Drammen (108p)!
Klubbens beste oppdretter; Benny Rytter-Johansen kom på 18 plass nasjonalt, med 37 poeng.

Biblioteket
Kjell-Magnus Olsen var ansvarlig for biblioteket i 2017, og består av 395 titler.

Annet
Styret har hatt fokus på å forsøke å få til mer sosiale møter i 2017, med større grad av
diskusjoner medlemmene i mellom, og mindre preg av «foredragsklubb». Klubben har også
hatt engasjerte medlemmer som har tatt intiativ til å grave litt blant medlemmene for å finne
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mer ut om hvilke behov/ønsker medlemmene har mtp. klubbdrift, lokaler, turer etc. Her har
det kommet mange gode innspill.
Styret ser at det er krevende å få den generelle klubbmedlem til å delta aktivt i klubbdriften,
noe som medfører slitasje på styret. Fokus har derfor vært først og fremst på å få de
eksisterende møter og auksjoner til å gå rundt, men vi ser at vi har hatt begrenset kapasitet til
å gjøre mye utover dette; noe vi registrerer har vært savnet hos medlemmene.
Klubben er helt avhengig av aktive og deltakende medlemmer, som bistår med praktisk
gjennomføring av møter og andre arrangement for å kunne fortsette å vokse, og
aktivitetstilbudet i klubben gjenspeiler også aktivitetsnivået til medlemmene.
Vi har allikevel ønsket å styrke styret, slik at vi også i styret har litt mer kapasitet i ’18. Vår
utfordring har aldri vært gode idéer, men heller antallet hender som kan gjennomføre de.
Styrets ønske for klubben i 2018 og videre er en aktiv medlemsmasse, som gir litt tilbake i
form av arbeidskraft – slik at vi får en blomstrende klubb også fremover!

Leder Joakim Tryland
7/6-2018

Rev. dato: 11.07.2018

Side 2 av 2

