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Medlemsbrev mars 2013

Foto: Per-Gunnar Johansson

Det är kallt, temperaturen utanför mitt fönster har krupit ner under 10 grader
trots söderläge. Hoppas på varmare vindar när vi nu snart skriver april i vår
kalender.
Kallt var också det tema som klubbens första klubbmästerskap hade i år:
Per-Gunnar Johansson blev delsegrare och vann KM1 med sin bild på ett nedisat skidliftstorn.
Som flera säkert kommer ihåg hade vi intern epoströstning denna gång för att hitta en vinnare.
Totalt lämnades 76 bilder in av 23 fotografer och 35 medlemmar lämnade 302 röster.
Just nu leder Per-Gunnar klubbmästerskapet 2013 tätt följd av Kjell Olsson, Sara Aniyar och
Sven-Olof Rönnskog.
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Årsmöte 2013
Vårt årsmöte den 5 mars blev välbesökt och fotografen och bildredaktören Staffan Löwstedt
från Svenska Dagbladet var vår inbjudna talare. Han berättade initierat om de vedermödor en
bildredaktör kan utsättas för och hur den professionelle fotografen ofta hamnar i tidsnöd. Ett
exempel var när han och en journalist skulle intervjua och fotografera nobelpristagaren i
litteratur 2010, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, förste markis av Vargas Llosa. De fick 45
minuter på sig. Planen var att det skulle finnas ca 5 minuter för fotografering efter intervjun.
Det blev 45 sekunder. Staffan sa:
– Jag hade ställt upp en blixt och visste var jag ville att han skulle stå men Vargas var vresig
sur och pratade bara med reportern. Jag tog tag i hans axlar, sa ”Hej och hallå” sen knäppte
jag en handfull bilder och fotograferingen var över. Det gick bra, det blev bilder som gick att
använda. En viktig orsak var att jag redan testat var Vargas skulle stå och kollat ljuset innan.
Tid att prova och tänka efter har man sällan som nyhetsfotograf.
Ny styrelse
Årsmötet gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet för år 2012 och valde den nya styrelsen
enligt valberedningens förslag:
ordinarie:
Hassan Nadjafi, ordförande
Fredrik Rodhe, Jerker Hanson, Chris Kreimer och Jan Zettergren
Suppleanter:
Johan Dalborg, Per-Gunnar Johansson och Robert Grubstad.
Tävlingsfunktionärer:
Clas Åberg och Kjell Olsson för interna KM samt
Sara Aniyar för externa tävlingar.
Medlemsavgift
Ingen har väl missat att sista dagen för att betala årsavgiften var den sista februari.
Årsavgiften är fortsatt 300 kr efter årsmötets beslut. Skulle du ha glömt gör du inbetalningen
till plusgiro 504050-6.
Funktionärer
Efter styrelsens konstituering ser vi att det saknas några funktionärer för att sköta uppgiften
som klubbens sommelier. Med andra ord att ha ansvar för att dels köpa in, ta med de flaskor
som ska delas ut på månadsmöten och ”etikettera” vårt klubbvin. Vi saknar också en
Webredaktör. Vi skulle helst vilja ha en webredaktion som kunde dela på arbetet att hålla
klubbens hemsida uppdaterad och aktuell. Med övergången till WordPress är gränssnittet nu
sådant att det går att hantera vår hemsida direkt från en smart-phone om man vill. Känner du
att du vi vara med och ge klubbens hemsida den uppmärksamhet den förtjänar.
Vi behöver även någon som tar på sig uppgiften att räkna mötesdeltagare, beställa kaffe och
se till att kaffet ställs ut i kaffepausen. Det finns inte heller någon funktionär som tar ansvaret
för att hålla ordning på sladdar, klubbens PC och projektor som nu finns i ett skåp på
Hartwickska.
Vill du hjälpa till, maila Hassan, hassan.nadjafi@ownit.nu, och berätta vad du vill göra.
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Enkätundersökning
Ni har väl inte glömt att fylla i enkätundersökningen om klubbens inriktning.
Vi vill försöka få förståelse för:
1. Vad vill du att klubben ska ge?
2. Vad vill du bidra med?
3. Vad skulle du vilja ändra på?
Svaren vill vi ha till gallup@stockholmsfotoklubb.org senast den 24 mars. Resultatet kommer
att presenteras den 14 maj på sista klubbmötet vi har före sommaren.

Klubbmöte 9 april
Vi träffas som vanligt i Hartwickska huset St Paulsgatan 39a, dörren öppnas kl 18:00.
Aprilmötet arrangeras av Gatufotogruppen med Hans Wahlgren i spetsen. När vi ställer
samman möteslokalen och testar ljud och bild kommer Hans att visa några presentationsfilmer
som handlar om Vivian Maier.
Dagordning
18:30
18:40
18:45
19:00
20:00
20.30
21:00

Ordföranden hälsar alla välkomna.
Gatufotogruppen presenterar sin verksamhet.
KM2 Mångfald. Vi visar alla inlämnade bilder.
Max Gennels presenterar.
Kaffe och te, bildspel med KM2 Mångfald
KM2 Mångfald. Domaren har ordet, Max Gennel redovisar resultatet.
Olika gatufotografer, olika stilar,
Daido Moriyama - agerar obemärkt med en liten kamera.
Bruce Gilden - systemkamera och blixt, rakt i ansiktet på folk.
Vi diskuterar hur olika stilar påverkar bildresultatet och avrundar
med påminnelse på Photo Walk i maj under ledning av Max
Gennel.

21:30

Avslutning

För Styrelsen
Jan Zettergren

