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Norsk Naturfotofestival – forslag om utvidelse av eierskap
Norsk Naturfotofestival har siden starten i 2013 vært en suksess, med utallige minnerike foredrag,
sterke utstillinger og godt besøkte fotomesser. Og vi er ubeskjedne nok til å påstå at den årlige
festivalen har blitt et svært viktig samlingspunkt for norsk naturfotografi, både faglig og sosialt.
Festivalen har hatt en trofast deltakermasse som vi ønsker å ta godt vare på. Samtidig vet vi at det er
mange naturfotointeresserte som vi ikke har klart å fange opp, og vi ønsker å tilrettelegge for at enda
flere skal ha glede av vårt arrangement.
Vi vet også at det er en vesentlig naturfotointeresse blant medlemmene Norsk Selskap For Fotografi
(NSFF). Vi foreslår derfor at det foretas en aksjeemisjon slik at NSFF kan gå inn på eiersiden, på lik
linje med våre nåværende eiere Biofoto og Norske Naturfotografer (NN).
En stram økonomistyring har helt siden starten vært en forutsetning for at vi har lykkes med Norsk
Naturfotofestival. Festivalen er i stor grad drevet av frivillighet og idealisme, og daglig leder har aldri
tatt ut lønn. Det har kun vært utbetalt en mindre bonus i år hvor festivalen har gått med overskudd.
Denne bonusen kompenserer ikke på noen måte for de mange arbeidstimene som daglig leder
utfører (anslagsvis et halvt årsverk/år). Det har heller ikke noen gang vært utbetalt honorar til
styremedlemmer.
Tilgang på en øket deltakermasse vil sikre at vi også framover vil kunne ha en tilfredsstillende og
forhåpentligvis noe styrket økonomi. Dette gjelder både i form av økede deltakerinntekter, og ved at
det vil lette arbeidet med å skaffe sponsormidler. Det siste er særlig viktig fordi sponsormarkedet
over tid blir stadig mer krevende.
Når vi nå foreslår å invitere NSFF inn som eiere, er det viktig for oss å påpeke at dette ikke vil endre
våre visjoner og planer for festivalens innhold. Vårt mål vil fortsatt være å arrangere en kvalitativt
sett høyverdig naturfotofestival som viser naturfoto i sin fulle bredde.
Vi ser for oss at NSFF går inn på de samme premissene som Biofoto og NN gjorde, dvs. at 15 000 i
innskutt aksjekapital tilbakebetales som et engangsutbytte når økonomien tillater det. Det vises
ellers til vedlagte forslag til aksjonæravtale.
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