Årsberetning 2021

Medlemmer:
Pr 31.12.2021: 101 senior, 4 familier og 2 junior medlemmer.

Aktivitet:
Det har vært arrangert 4 vanlig medlemsmøter på Oppsal. Vi har hatt foredrag om
Apistogamma i Oktober og saltvann i November.
I tillegg er det vært 5 digitale medlemsmøter på Zoom (inkludert Generalforsammling).
2 pratemøter på zoom (pratemøte er møte uten et program, medlemmer prates, viser bilder og
video av fisk og akvarier).
Det ble arrangert en storauksjon på Ulsrud vgs.

Hjemmeside.
Web ansvarlig og ansvarlig for nettsidene våre er Ole Michael Mikkelsen med hjelp fra Inge
Harry Olsen. Det ble i 2020 startet et arbeid med å lage en helt ny nettside for å få en mer
moderne løsning som også er bedre tilpasset mobiltelefoner, dette arbeidet har fortsatt gjennom
2021.
Biblioteket.
Det har ikke vært noen endringer i biblioteket dette året.
Styret:
Leder: Erik Stormer (valgt for 1 år)
Kasserer: Øyvind Tryti, kasserer (ikke på valg).
Styremedlem: Øyvid Waal, sekretær (valgt for 2 år)
Styremedlem: Joakim Tryland (valgt for 2 år)
Styremedlem: Christian-Nicolay Nymoen (valgt for 2 år)
Styremedlem: Kristian Mørland (ikke på valg)
Styremedlem: Samuel Fall Jakobsen (ikke på valg)
Varamedlem: Camilla Ottesen (valgt for 1 år)

Styrets oppsummering:
Det har pga Covid 19 epedemien vært begrenset hva vi kan arrangere av møter. Våren ble det
kun arrangert digitale møter på Zoom.
Fra høsten kunne vi arrangere møter og vi fikk flere veldig bra medlemsmøter med gode
foredrag. Aktivitet på medlemsmøtene er viktig og er noe styret vil jobbe med.
Økonomien er veldig god, det har vært et år med lite utgifter pga lite møteaktivitet.

Medlemsantallet er stabilt med en liten økning fra 2020.
Styret ser positivt på framtiden og vil jobbe aktivt for å styrke klubben gjennom et bra program
på medlemsmøtene og på nettet, vi har også stor tro på at en moderne ny hjemmeside vil gjøre
det lettere å få informasjon ut til medlemmer. Dette krever at ikke bare styret bidrar, men også
det enkelt medlem.

