Årsberetning Oslo Akvarieklubb 2019
Medlemmer
Pr. 311219 har Oslo Akvarieklubb
Aktivitet
● Det har vært arrangert 10 medlemsmøter på Oppsal Samfunnshus
● To storauksjoner på Ulsrud
● 90-års symposium på Helsfyr

Medlemsblad / Web
Akvarianeren har ikke blitt utgitt i 2019 grunnet sykdom og manglende kompetanse
Web-redaktør og hovedansvarlig for nettsidene i 2019 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.
Det er påstartet arbeid med nye nettsider hvor Christian-Nicolai Nymoen har ansvaret
Biblioteket
Kjell-Magnus Olsen var ansvarlig for biblioteket i 2019
Styret
Leder: Joakim Tryland (valgt for 1 år)
Styremedlem:
Øyvind Waal, kasserer (valgt for 1 år)
Camilla Ottesen (valgt for 2 år)
Christian-Nicolai Nymoen (valgt for 2 år)
Kjell Magnus (trukket seg)
Kristian Mørland (ikke på valg)
Erik Stormer (valgt for 2 år)
Vara:
Jan Gundersen (valgt for 1 år)
Styrets oppsummering:
2019 har vært et spennende akvarieår med flere innholdsrike medlemsmøter og stort
oppmøte på storauksjonene. Vi har hatt utfordringer med Akvarianeren og har ikke fått på
plass kommunikasjon mot medlemmene slik vi har ønsket. Vi har i den sammenheng
påstartet arbeid med nye nettsider slik at flere skal kunne bidra med innhold, og som også er
mobiltilpasset, slik at vi håper dette vil hjelpe til fremover.
2019 var også året vi ble 90, noe som ble feiret på Helsfyr hotell med symposium og
jubileumsmiddag.

Økonomien har vært god og medlemsantallet holder seg på et fint nivå, tross ingen store
aktiviteter for å verve nye medlemmer.
Styret ser at det er gode muligheter for å utvikle klubben videre, med solid økonomi og
dyktige folk i styret og i klubben generelt, men ser vi trenger bistand fra flere medlemmer for
å fylle noen posisjoner som bl.a. bibliotekar og redaktør for å kunne nå flere av målene.

1.10.20- Joakim Tryland
Leder, Oslo Akvarieklubb

