
Søknadsskjema for opptak i foreningen NORSKE NATURFOTOGRAFER 
 
Sendes utfylt og med vedlegg til foreningens sekretær innen 10. januar. Søknaden sendes fortrinnsvis elektronisk, 
der bildeprøver og vedlegg gjerne deles via en delingstjeneste som for eksempel Dropbox, Filemail eller 
lignende. Søknad og bilder kan også sendes med vanlig postgang, og må da være poststemplet senest 
søknadsfristens dato. Søknaden og dens vedlegg returneres ikke med mindre det er avtalt spesielt. 
 
For å bli medlem i Norske Naturfotografer/NN godtar man foreningens vedtekter (kan leses på 
www.norskenaturfotografer.no, eller fås tilsendt fra sekretær). Videre kreves det at søker er helt eller delvis 
profesjonell. Det vil si at søkeren må ha en profesjonell innstilling og en viss omsetning. Noen fast beløpsgrense 
er ikke satt, men søkeren må legge ved omsetningsoppgaven for siste regnskapsår eller annen relevant 
informasjon for å dokumentere sin næringsvirksomhet. Sammen med søknaden må det også legges ved følgende: 
 

• 100 bilder (s/h, fargekopier eller jpg-filer i tilnærmet pixelstørrelse 1920*1080). 
• Arbeidsprøver 

o Eksempler på publiserte bilder, bøker eller utstillinger m.m., eller 
o en eller flere filmer (video) med en samlet varighet på minst 30 minutter, eller 
o en kombinasjon av bilder, film og eksempler på publiserte bilder. 

 
Opptak skjer med simpelt flertall på foreningens årsmøte. Det legges stor vekt på søkerens faglige dyktighet og 
arbeidsprøvene bør holde høy kvalitet.  
 
 
1: Personinformasjon 
 
Navn  
Mobiltelefon  
Fødselsår  
E-postadresse  
Gateadresse  
Postnummer  
Poststed  
Registreringsnummer MVA  
 
 
2: Begrunnelse for søknad 
 
Legg ved en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker medlemskap i Norske Naturfotografer/NN. Redegjør kort 
for din virksomhet som naturfotograf (hovedarbeidsområder, prosjekter, utstillinger m.v.) 
 
 
3: Arbeidsprøver: 
 
Spesifiser vedlegg som sendes med søknaden. 
 
Vedlegg nr. 1  
Vedlegg nr. 2  
Vedlegg nr. 3  
Vedlegg nr. 4  
Vedlegg nr. 5  
Vedlegg nr. 6  
Vedlegg nr. 7  
Vedlegg nr. 8  
Vedlegg nr. 9  
Vedlegg nr. 10  
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