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Medlemsbrev april 2014

Rapport från Årsmötet
Årsmötet i mars beslöt att välja Jan Zettergren (1 år), Jerker Hanson (2 år),
Fredrik Rodhe (2 år), Robert Grubstad (1 år) och Chris Kreimer (1 år) till den
nya styrelsen, Per-Gunnar Johansson (1 år) och Rainer Ulonska (1 år) valdes till
suppleanter.
Dessutom valdes Olle Tillberg som revisor med Håkan Holmbäck som
suppleant, Sven-Olof Rönnskog som sammankallande till valberedningen där
också Sara Anjar ingår.
Vid det första konstituerande mötet med styrelsen fördelades arbetsuppgifter
enligt följande,
Jan Zettergren
Ordförande
Jerker Hanson
Kassör och medlemsansvarig
Fredrik Rodhe
Sekreterare och vice ordförande
Robert Grubstad
Webbansvarig
Chris Kreimer
Gemensamma Klubbaktiviteter
Per-Gunnar Johansson Suppleant
Reiner Ulonska
Suppleant
Clas Åberg står kvar som tävlingsledare för KM och ansvarar för klubbens
interna tävlingar tillsammans med Robert Grubstad.

Extern Tävlingsledare
För klubbens externa tävlingar söker vi en medlem som kan ta på sig ansvaret att
vara klubbens kontaktperson för nationella tävlingar och även vara kontakt för
våra medlemmar när det gäller internationella tävlingar. Till sin hjälp kommer
vår nya tävlingsansvarige även att ha klubbens hemsida och stöd från övriga i
styrelsen. Sara Anjar, som haft rollen tidigare, har föreslagit att vi startar en
grupp på motsvarande sätt som andra intressegrupper i klubben där man enkelt
kan delta och få hjälp med hur man praktiskt ska förfara med sitt tävlande.
Som alla säkert redan vet så sponsrar klubben halva deltagaravgiften för
medlemmar som deltar i externa bildtävlingar.
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Aprilmötet
På klubbens aprilmöte ska vi dels titta på bilder från ett svunnet Berlin fångade
av fotografen Michael Ambjörn men också ha årets andra KM – Tyngd
Som sist, i februari, kommer bilderna att finnas upplagda på klubbens hemsida
och vi kan alla göra en egen bedömning via epost. Resultatet av epoströstningen
ligger till grund för vår diskussion efter att vi tittat på de bilder som valts ut av
vår domare.
Denna gång väljer vi de 10 bilder som har flest epoströster för diskussion.
Sista dag för inlämning av bilder till KM – Tyngd (upp till tre stycken) är den 30
mars. Vidare instruktioner hur du epoströstar kommer vi att skicka ut senare.
Ny programpunkt
Nytt för i år är programpunkten Teknikkvarten som vi kommer att ha som fast
programpunkt innan kaffet vid varje möte.
Tekniken blir allt mer viktig för oss fotografer. Vare sig vi vill det eller ej så är
våra kameror allt mer komplicerade och all efterbearbetning, det som förr i tiden
handlade om kopiering och kemi i mörkrummet, är nu en fråga om
datorhantering och programvara.
Hur navigerar vi bland Photoshops alla menyer, hur lyckas jag med min ”postprocessing” som det ju nu kallas i DTP-världen. Desk Top Publishing är nu
något vi alla gör med vår anglofierade pseudo-svenska.
Gå kurser, köp böcker, titta på TV-utbildning från de stora tillverkarna och inte
att förglömma Moderskeppet ett av de svenska (och svenskspråkiga)
alternativen för att lära sig mer.
Som hjälp på traven hoppas vi att Teknikkvartarna kommer att underlätta, för
dig som fotograf, att välja rätt och vidareutveckla din kunskap.
På aprilmötet väljer vi att starta med lager. Vad är lager? Hjälper det mig? Och
behöver jag bry mig?
Räcker det inte med att bara låta mitt bildprogram sköta allt detta!
Teknikkvartarna 2014
 April
Lager
 Maj
Urval och lagermask
 Juni
Ton och färgkorrigering med Justeringslager
 September
Ytterligare möjligheter för ton och färgkorrektion
 Oktober
Retuchering - grundläggande
 November
Att kombinera fler bilder (Photomerge och Autoblend)
 December
Filter – grundläggande
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Teknikkvartarna 2015
 Januari
Blend Modes
 Februari
Lagereffekter - grundläggande
 Mars
Dela bilder, print, contact, web

Väl mött
Jan Zettergren / för styrelsen

Aprilmöte i Stockholms Fotoklubb den 8 april 2014
Tid:
Plats:

Klockan 18:30
Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a.

Dagordning (Alla tider är ca-tider)
18:30

Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av besökare

18:45

Michael Ambjörn visar bilder från Berlin och sitt fotograferande.

19:45

Teknikkvarten – Denna gång ”Lager”

Ca 20:00

Kaffe (pris 30:- för kaffe eller te samt kaffebröd)

20:30

KM 2 – Tyngd med diskussion

21:30

Mötet avslutas
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Årsberättelse 2013
År 2013 har varit ett omvälvande år för klubben. Redan i maj tillträdde Jan Zettergren som
tillförordnad ordförande. Under året har flera nya grepp för att utveckla klubben och dess
medlemmar prövats. En uppdelning i olika fokusgrupper har gett gott resultat. Klubbens
deltagande på Fotomässan 2013 var en framgång och klubbens medlemsantal har varit stabilt.
Klubbens verksamhet under 2013 har varit mångfacetterad. Vi har fortsatt arbetet med bland
annat gatufotogruppen, ljussättningsgruppen, marinfotogruppen, naturfotogruppen och
arkitekturgruppen. Bilddiskussionsgruppen, BDG, har varit aktiv på Fotografiska och på
klubbens Facebooksida har det varit en hög anslutning.
I samband med att Jan Zettergren trädde in som tillförordnad ordförande gick också Robert
Grubstad in som ordinarie i styrelsen.
Under året har arbetet med hemsidan varit omfattande och stora förändringar gjordes för att
skapa en hemsida som skulle motsvara klubbens behov. Arbetet med att få hemsidan
användarvänlig och dynamisk är ett arbete som pågår och kommer att fortsätta under 2014.
STYRELSE
Vid årsmötet i mars 2013 valdes Hassan Nadjafi som ordförande och ordinarie ledamöter
Fredrik Rodhe, Jerker Hanson, Chris Kreimer och Jan Zettergren. Som suppleanter invaldes
Johan Dalborg, Per-Gunnar Johansson och Robert Grubstad.
Funktionärer har varit Kjell Olsson, Clas Åberg, Sara Aniyar och Xiaomei Liu.
Under 2013 har styrelsens funktioner fördelats enligt följande:
• Jan Zettergren, tillförordnad ordförande.
• Sekreterarrollen har skötts av Fredrik Rodhe.
• Jerker Hansson, kassör och medlemsansvarig.
• Chris Kreimer har arbetat med klubbmålsättningar och enkäter.
• P-G Johansson har skött samordning kring Fotomässan
• Hassan Nadjafi arbetade på våren som ordförande
• Kjell Olsson, Clas Åberg , tävlingsansvariga för KM.
• Sara Aniyar och Xiaomei Liu har varit tävlingsansvariga för externa tävlingar.
• Robert Grubstad och Jan Zettergren har arbetat med klubbens webb.
• Chris Kreimer och Robert Grubstad har ordnat med förplägnad.

Den vid årsmötet valda styrelsen har under året sammanträtt tio gånger samt haft löpande
informationsutbyte via klubbens hemsida och e-post.
LOKAL
Under verksamhetsåret har klubben haft sina möten i Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a.
MEDLEMMAR
Klubben hade vid verksamhetsårets utgång 99 medlemmar.
MEDLEMSMÖTEN
Tio medlemsmöten har hållits månadsvis under verksamhetsåret utom i juni, juli och augusti.
Flera externa föredragshållare och bilddomare har engagerats under verksamhetsåret.
Till årets möten har också medlemmar bidragit med bildvisningar, teknikpresentationer
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och ego-föredrag. Aprilmötet formades av Gatufotogruppen som presenterade sin verksamhet
på motsvarande sätt som också marinfotogruppen gjorde på ett klubbmöte senare på året. Som
avslutning på året presenterade den kände jazztrumpetaren Jan Allan bilder ur sin bok ”Jag
minns mitt 50-tal” under decembermötet.
STYRELSESMÖTEN
Under året har det hållits tio styrelsemöten samt en mängd informella kontakter via epost.
HEMSIDA
Under verksamhetsåret har vår hemsida baserad på Wordpress underhållits. Arbetet fortsätter
under 2014 och Robert Grubstad försöker att anpassa sidan efter medlemmars och
medlemsgruppers behov. Hemsidan har blivit en bra portal för klubbens verksamhet och
många av klubbens nya medlemmar har hittat till oss via internet.
MEDLEMSBREV
Under året har styrelsen skickat ut 10 nyhetsbrev som ger en god bild av verksamheten 2013.
Breven finns att ladda ner på klubben hemsida.
FOTOMÄSSAN 2013
Omdömena från vårt engagemang på Fotomässan har överlag varit mycket positiva. Många
besökare lärde sig nya saker om fotografering och vi kunde själva notera att vi faktiskt kan en
hel del. Dessutom har samarbetet med Enskede och Midsommargården lagt grunden för
fortsatt nära samarbete. Ett uppföljningsmöte med klubbarna och Fotomässan har hållits i
februari 2014. När dörrarna till Stockholmsmässan slog igen, på söndagen den 24 november
hade över 13,000 besökare passerat vändkorsen. Tre intensiva dagar där mässledningen
rapporterar om många bra möten och kontakter med fotoentusiaster. Mer försäljning än
någonsin tidigare. De drygt 70 utställarna var alla mycket nöjda. RSF (Riksförbundet Svensk
Fotografi) tackar och säger att Stockholmsklubbarna gjorde en fantastisk insats.
BILDDISKUSSIONSTRÄFFAR och FOTOBOK
Mellan klubbens månadsmöten hålls även bilddiskussionsträffar på ”Fotografiska” i deras
café där Malin Tvedt varit drivande, Malin har också arbetat med att producera klubbens
fotobok som finns att köpa på nätet.
KLUBBMÄSTERSKAP
Klubbmästerskapet (KM) har haft 4 etapper. Årets deltagande har varit stort. Nära hälften av
våra medlemmar, 43 stycken, lämnade in totalt 163 enstaka bilder och 28 kollektioner.
Klubbmästare för år 2013 blev Per Kroon med 22 poäng. På andra plats kom Fredrik Rohde
med 17 poäng samt på tredje plats Kjell Olsson med 12 poäng.
EKONOMI
Klubbens ekonomiska resultat framgår av resultat- och balansräkning.
EXTERNA BILDTÄVLINGAR
Under 2013 deltog klubbens medlemmar i RIFO Riksfototävlingen, SVEFO och med stor
framgång även i Eslöv.
Stockholm i februari 2013
STYRELSEN I STOCKHOLMS FOTOKLUBB
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Resultat- och Balansräkning 2013

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavg
Övrig intäkt
Jubileum

13-12-31

12-12-31

2013

2012

32 700

25 500

1 162

300

200

13-12-31

12-12-31

Utgifter

2013

2012

Anmälningsavgift

3 142

2 056

0

2 000

590

575

Föreningsavgift

1 525

1 425

Kontor/porto/PG

2 035

2 132

Lokalhyra

7 780

4 300

Program/priser

5 491

0

Utrustning

0

-6

Utbildning

0

0

2 958

3 695

Arvode
Diverse/reserv

Möteskaffe

15 643

Jubileum
Summa

34 062

25 800

Resultat

10 541

-6 020

13-12-31

12-12-31

Tillgångar

2013

2012

Kassa

0,00

799

56 152

45 227

Fordran på medlem

0

75

Övrig fordran

0

600

56 152

46 701

Balansräkning

Postgiro

Summa

Summa

23 521

31 820

13-12-31

12-12-31

2013

2012

IB Eget kapital

44601

50 620

Årets resultat

10 541

-6 020

20

2 100

990

0

56 152

46 701

Skulder

Skuld till medlem
Övrig skuld
Summa
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Budget 2014
Den nya styrelsen formar verksamheten för 2014.
Avgående styrelse har i budgetresonemang för 2014 utgått från att verksamheten skall ligga
på c:a 100 medlemmar, vilket ger ett överskott för 2014 likartat med det överskott som
skapats 2013 och 2012.
Klubben kommer att vara med på Fotomässan 2014 och reserverar 5000 kronor för detta.

Budget Stockholms fotoklubb 2014
Utkast 140122/Jerker H.

Bygger på föregående års siffror och diskussioner i styrelsen 140116
SEK
Inkomster
Medlemsavgifter

Summa

30000
30000

Utgifter
Anmälningsavgifter
Arvoden (max)
Föreningsavgift
Webb, konto, porto, PG
Lokalhyra, klubbmöten
Lokalhyra, gruppmöten
Möteskaffe
Program/fotomässan, priser
mm
Fotomässan
Övrigt

3000
5000
1500
2500
4000
4000
3000
1000
5000
1000
30000

