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Foto: Per Kroon, Mångfald 

 
Klubbtävlingen i april KM2 plockades hem av Per Kroon. Bilden ovan blev 

domaren Max Gennels favorit.  

Klubbmästerskapet har nu haft två deltävlingar Kyla och Mångfald. Leder gör 

Per Kroon med 11 poäng tätt följd av Per-Gunnar Johansson och Kjell Olsson 

med 8 och en hel hop fotografer på 6 poäng, Sven-Olof Rönnskog, Fredrik 

Rodhe, Merja Louka och Xiaomei Liu. 

 

Våren är äntligen här och med våren också nya tillfällen att vara ute med 

kameran. Kommer vi att kunna skapa en Naturfotogrupp? Eller är det 

Porträttfotografi och Marin fotografi som hamnar först. 

Hassan Nadjafis enkät har gett många nya idéer om hur vi ska kunna utveckla 

vår verksamhet. 

 

Tyvärr har Hassan, av personliga skäl, valt att kliva av från posten som 

ordförande. Vår vice ordförande Jan Zettergren, kliver nu som tillförordnad in i 

rollen som ordförande. 
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Aprilmöte med Gatufotogruppen 

 

Klubbkvällen 9/4 gick i Gatufotogruppens regi med Hans Wahlgren i spetsen som hade satt 

ihop kvällens program och också agerade som kvällens presentatör. Mötet inleddes av vår 

nyvalda ordförande Hassan Nadjafi som hälsade alla välkomna och presenterade våra gäster. 

 

Därefter övertog Hans ordet och berättade om 

Gatufotogruppens tillkomst och att de under 

några kvällar stött och blött definitioner av vad 

som menas med gatufoto. Målet är att alla i 

gruppen ska ha samma grund att stå på. 

Gatufotogruppen träffas en gång i månaden där 

de visar fotografier tagna sedan gruppen sågs 

sist och diskuterar hur de kan utvecklas. 

 

 

KM2 Mångfald 

Kvällen fortsatte med att tävlingsbidragen till 

KM2, totalt blev det 54 bilder från 19 fotografer 

visades som fotograferat på temat Mångfald. 

Kvällens domare Max Gennel hade valt ut 11 av 

bilderna som han tyckte bäst om och Per Kroon 

blev den som vann kvällens vinflaska för 

domarens favoritbild. 

 

 

Foto: Sven-Olof Rönnskog. 

 

Resa till Kamtjatka 

Nästa punkt på programmet var ett föredrag av Patrik Lindqvist som visade bilder från en resa 

till Kamtjatka  där man skulle fotografera skid- och snowboard-åkare för en uppdragsgivare. 

Patrik belyste svårigheterna och utmaningen att fotografera i bergsmiljö med mycket snö och 

berg i bakgrunden. Med sina bilder belyste han både det som gått fel och hur man skulle 

undvika att exempelvis en skidåkare hamnade i ett skuggigt parti eller försvann i bakgrunden.  

 

Fikapaus med film 

Paus och medan man stärkte sig med en kopp kaffe och kaka kunde man se två filmer med två 

berömda Gatufotografer och deras helt olika sätt att arbeta. Den ena en japansk fotograf Daido 

Moriyama som går omkring mycket diskret med en kompaktkamera och dokumenterar 

omgivningen. Bilder av Moriyama kunde man för övrigt se i Stockholm för ett år sedan. 

Motsatsen är en amerikan, tillika Magnum-fotograf,  Bruce Gilden som mer eller mindre 

trycker upp kameran i ansiktet på människor han vill fotografera. 

 

EGO-föredrag 

Kvällen avslutades med att två av gatufotogruppens medlemmar Marika Lindbom-Jakobson 

och Olle Robin visade bilder och berättade om hur man började med fotografering och vad 

man ville uppnå med sitt fotointresse. 
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RÄTTAT vad gäller poäng och antagna  

 

SVEFO BILD-13 en stor framgång för Gatufotogruppen och StFK 

 

Irina Johansson blev bästa fotograf i Bild-13 med fina placeringar i alla tre 

tävlingskategorierna. 4:a i färg, 2:a i monokrom, 4;a i Skuggor! 38 poäng. 

 

Flera av Gatufotogruppens fotografer med Irina i spetsen lyckades få sina bilder antagna. 

Birgitta Bratthall(16p), Sven-Olof Rönnskog(19p) och Olle Robin(7p) samlade poäng och de 

fick sällskap av Michael Pettersson(19p) och Malin Tvedt(hedersomnämnande). Totalt räckte 

alla poäng för att ge Stockholms Fotoklubb en andraplats i lag efter Enskede fotoklubb. 

Ett riktigt stort grattis till alla som fått bilder antagna samt till Gatufotogruppen som så fint 

visat framfötterna. 

 

 

Enkätundersökning 

Vi har samlat resultaten och den övergripande målsättningen kommer nu att formas under vår 

nya slogan för 2013 - Gemenskap, kunskap och utmaningar 

 

På mötet den 14 maj kommer Chris Kreimer att presentera resultatet och de nya idéer som 

kommit fram om vår verksamhet, vad vi vill göra och utformning av våra möten. 

 

 

Majmötet går i arkitektfotograferingens tecken 

Otto Lindstam, som arbetar med Arkitekturfotografi professionellt, kommer att presentera 

sina erfarenheter och som vi hoppas bidra med några användbara tips för oss alla. Du hittar 

några av hans bilder på hemsidan http://www.ottolindstam.com. 

 

 

Dagordning 14 maj (alla tider utom starten är cirka-tider, som ni ju förstås vet...) 

 

18:30 Ordföranden hälsar alla välkomna samt informerar om den nya styrelsen. 

18:45 Otto Lindstam talar om utmaningar när man ska fotografera arkitektur.. 

19:45 Vi presenterar medlemsenkäten, slutsatser och diskussion.  

Chris Kreimer och Jan Zettergren 

20:00 Kaffe och te, bildspel med vårbilder 

20.30 Prisutdelning, Olle Robin, vår klubbmästare, får sitt presentkort på Fotografiska. 

 Information om RIFO i Östersund, Storsjöbygdens fotoklubb och SVEFO 

20:45 Presentation av verksamhetsplan, budget 2013, se nedan, samt klubbens 

valberedning. 

21:00 EGO-föredrag Johan Dahlborg 

21:15 Klubbens fortsatta stöd för gruppverksamhet. 

21:30 Avslutning 

 

 

För Styrelsen 

Jan Zettergren 
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Budget Stockholms fotoklubb 2013    
   

Inkomster    Summa   

Medlemsavgifter       

 (oförändrat jfr 2012)  25000   

    25000 

      

Utgifter      

Anmälningsavgifter  2000   

Arvoden (max)  1500   

Föreningsavgift  1500   

Webb, konto, porto, PG  2500   

Lokalhyra, klubbmöten  4500   

Lokalhyra, gruppmöten  4500   

Möteskaffe, inkl möte 11 juni 4500   

Priser     500   

Fotomässan (delad monter..., max) 2500   

Övrigt   1000   

    25000 


