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Medlemsbrev februari 2015
Snart årsmöte
men först träffas vi den 3 februari!
Det är redan nytt år, vårt
januarimöte ligger bakom oss och vi
har årsmötet redan om fyra veckor.
Bifogat i det här månadsbrevet hittar
du 2014 års verksamhets-berättelse
och den ekonomiska redovisningen
med budget för 2015.
Ska du motionera till årsmötet är det
hög tid att du formulerar din motion
eller talar med valberedningen.
Utanför fönstret där jag nu sitter, på
tåget till Malmö, rusar
vinterlandskapet förbi i rasande fart.
Jag påminns om att många gånger är
vår svenska natur just så svartvit
som den ursprungliga fotografin var.
Jag undrar vad Ansel Adams sagt
om min bild tagen genom rutan på
tåget med min mobil. Skickad via epost till min laptop och inklistrad i
mitt ordbehandlingsprogram.
Det som Ansel och jag har
gemensamt är ett intresse för att
beskriva vår omvärld.
Våra verktyg skiljer sig stort men
lockelsen till kameran är säkert
likartad.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Årsmötet hålls tisdagen den 3 mars och från styrelsen hoppas vi på god uppslutning. Valberedningen
är nu i full gång med att färdigställa förslag till ledamöter för styrelsen inför vårt verksamhetsår 2015.
Vill du påverka, tala med Sven-Olof Rönnskog eller Sara Aniyar i valberedningen.
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TÄVLINGSLEDARE
Clas Åberg lämnar tyvärr sin post som tävlingsledare för klubbens KM. Han är dock kvar och
genomför KM1 med tema ”Telefon”.
Är du vår nya tävlingsledare? Du behöver lite kunskap i Excel för att hantera statistiken och det är
bra om du känner dig trygg med att skicka bilder via e-post.
KVALITETSFOTO
På vårt möte i januari talade vi om bildens innehåll och vi fortsätter diskussionen. Till februarimötet
ber vi dig välja ut 5 bilder som du anser ”berör” ur samlingen höstbilder på hemsidan. Maila ditt val
till information@stockholmsfotoklubb.se med ämnet ”5 som berör”
EXTERNA TÄVLINGAR
Du glömmer väl inte RIFO och SVEFO
Har du frågor o
m externa tävlingar skriv gärna till:
Elizaveta Pronina (tävlingsledare)
puissance@mail.ru
VÅRENS MÖTEN
Tisdagen den 3 februari med KM1 – Telefon (inlämning senast den 25 januari)
Tisdagen den 3 mars då vi har årsmöte och planerar bildvisning från Kina
Tisdagen den 14 april med KM2 – Tidning (inlämning senast den 5 april)
Tisdagen den 12 maj
Tisdagen den 2 juni då vi har Fotomaraton i Gamla Stan
DEN NYA PROJEKTORN
En projektor har köps för att användas i fotogrupperna. Den är portabel. Den väger mindre än ett kilo.
Det är en projektor som också kan visa bilder direkt från en USB-sticka utan att man behöver släpa på
en extra dator. Utlåning till fokusgrupperna sker via Robert Grubstad rgrubstad@me.com

Klubbmöte i Stockholms Fotoklubb den 3 februari 2015
Tid:
Klockan 18:30 tisdagen den 3 februari.
Plats:
Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a.
Dagordning (Alla tider är ca-tider)
18:30
Vi öppnar och välkomnar medlemmar och besökare.
18:45
5 bilder som berör, diskussionen om kvalitet fortsätter...
19:15
Vår huvudtalare
19:50
En bra bild, Chris Kreimer
20:00
Kaffe och bullar (30 kr)
20:30
KM1 – Telefon visning av nominerade bilder (medlemsval)
visning Domarens val - Diskussion
Vinnare
21:30
Mötet avslutas
Fotohälsningar
Jan Zettergren / för styrelsen
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Kallelse
Årsmöte i Stockholms Fotoklubb den 3 mars 2015
Plats och tid: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. Klockan 18:30.
Dagordning
18:30
18:45
Ca 20:00
20:30

Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av besökare
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Kaffe
Årsmöte 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett år;
b. val av två ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c. Minst två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d. En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
sammankallande.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får
inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

21:30

Mötet avslutas
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Verksamhetsberättelse 2014 för Stockholms Fotoklubb
1. Styrelsen
Vid årsmötet i mars 2014 valdes Jan Zettergren till ordförande och Fredrik Rodhe,
Jerker Hanson, Chris Kreimer och Robert Grubstad till ordinarie ledamöter
Som suppleanter invaldes Per-Gunnar Johansson och Rainer Ulonska.
Under 2014 har styrelsens funktioner fördelats enligt följande:
• Jan Zettergren, ordförande
• Fredrik Rodhe, sekreterare
• Jerker Hansson, kassör och medlemsansvarig
• Robert Grubstad, Webbansvarig.
• Chris Kreimer har arbetat med gemensamma klubbaktiviteter.
• P-G Johansson har skött samordning kring Fotomässan
• Rainer Ulonska har tillsammans med P-G varit materialansvarig
• Clas Åberg och Robert Grubstad, tävlingsansvariga för KM.
• Under året har Elizaveta Pronina utsetts till tävlingsansvarig för externa tävlingar.
• Chris Kreimer och Robert Grubstad har ordnat med förplägnad vid medlemsmötena.
Den vid årsmötet valda styrelsen har under året sammanträtt tio gånger samt haft löpande
informationsutbyte via e-post.

2. Medlemmar och medlemsavgift
Klubben hade vid verksamhetsårets utgång 125 medlemmar, en ökning med 25 % sedan förra året.
7 av dessa 125 hade inte betalt sin medlemsavgift för 2014.
5 är hedersmedlemmar och betalar inte avgift.
Den procentuella fördelningen mellan kvinnor och män i klubben är 35/65.

3. Organisationstillhörighet
Klubben har under året varit ansluten till:
– Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF
– Östra Svealands Fotoklubbar – SVEFO

4. Verksamhet
Under verksamhetsåret har klubben haft sina möten i Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. Tio
medlemsmöten har hållits under året med många namnkunniga fotografer som föreläsare.
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KLUBBMÖTEN
Januari – möte med naturfotografen Magnus Elander och Tilman D. Thulesius höll ett Egoföredrag. Utskrift i färg, Pär Fridberg och Jan Zettergren hade paneldiskussion och vi tittade på
utskrifter.
Februari – Stockholmsfotografen Tommy Jansson kåserade och visade bilder från en fotografs
vardag och KM1 med tema frihet presenterades
Mars – Årsmöte 2014 och en känslosam presentation av gamla Söderstadion, som nu är borta för
alltid, av fotografen Jens Kessnert.
April – Michael Ambjörn visade bilder från Berlin och sitt fotograferande. KM2 med tema Tyngd
presenterades
Maj – Ett möte med ytterligare bilder från Berlin, Maringruppen visade upp bilder från sin utflykt
till Landsort och fotogruppen OSP, Open Street Photo, pratade om sina Photo Walks.
Juni – Naturfotografen Claes Grundsten berättade om närhet till naturen med en kamera i hand. Vi
hade workshop och beskar bilder och talade om vad som är en kollektion av bilder.
September – Fotografen Börje Almqvist, tidigare v. ordförande i Afghanistankommittén berättade
gripande om en värld i förändring. Pär Fridberg berättade om ljusmätning och KM3 kollektion
presenterades.
Oktober – Fotografen Nicklas Ericsson om mode och porträtt-fotografi och sin uppväxt i Köping.
Vi kraftsamlade inför Fotomässan 2014 i november och vi hade en workshop om blänk, hur att
undvika det eller hur det kan vara en tillgång.
November – Närbildsgruppen presenterade bilder från sina aktiviteter och möten. Fotomässan 2014
planerades och KM4 fisk avgjordes. Domare var fotografen Urban Brådhe som arbetat på Metro.
Jan Zettergren presenterade sina erfarenheter från en fotoresa till Skottland.
December – Fotografen och sångaren Urban Wedin skulle tala om Festfoto men det blev mycket
annat också som rör en aktiv ”knäppare”. Vad är en bra bild, vi startade en ny diskussion om vad
som gör skillnad när vi talar bild.
HEMSIDA
Under verksamhetsåret har vår hemsida baserad på Wordpress underhållits. Arbetet fortsätter under
2015 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 gett en god bild av verksamheten 2014.
Breven finns att ladda ner på klubbens hemsida.
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FOKUSGRUPPER:
Gatufotogruppen Här samlas klubbmedlemmar som är intresserade av att utveckla sitt
bildskapande inom gatufoto. Gruppen startade 15 oktober 2012 med ett möte på Fotografiska där
ambitionen för gruppen fastställdes. Initiativtagare till gruppen och kontaktperson är Hans
Wahlgren. Gruppen har efter etablering bildat en kamratcirkel på ett studieförbund och träffas i
förbundets lokaler en gång per månad.
Ljussättningsgruppen Syftet med gruppen är att med gemensamma krafter lära medlemmarna mer
om ljussättning och i gruppen talas det också mycket om porträttfotografi. Kontaktperson för
gruppen är Pär Fridberg.
Närbildsgruppen hette tidigare Makrogruppen. Namnbytet till Närbildsgruppen speglar gruppens
synsätt på ett bättre sätt och ger kreativiteten friare uttryckssätt. Det handlar ju om att finna glädjen,
stimulera skapande och nytänkande. Medlemmarnas experimentlusta och okonventionella idéer ger
aha-upplevelser varje gång. Gruppen har haft flera möten under året. Kontaktperson för gruppen är
Chris Kreimer.
Naturfotogruppen etablerades vid junimötet 2013 och har en blogg på hemsidan om gruppens
aktiviteter, träffar mm. Kontaktperson för gruppen är Birgitta Holm.
Marinfotogruppen etablerades vid junimötet 2013 och driver också en blogg på klubbens hemsida
om gruppens aktiviteter, träffar med mera. Kontaktperson för gruppen är Ulf Schloss.
Open Street Photo Gruppen startades våren 2014. Gruppens aktiviteter, träffar med mera finns
beskrivna på en blogg på klubbens hemsida. Kontaktperson för gruppen är Calle Sigrell.

RIKSFOTOMÖTET 2014
Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) är en ideell sammanslutning av fotoklubbar och enskilda
medlemmar i Sverige. Riksförbundets målsättning är att verka för fotografins utveckling, ge stöd till
medlemsklubbar och tillvarata medlemmarnas intressen i fotografiska frågor samt att genom årligen
återkommande utställningar och salonger stimulera och inspirera medlemmarna till fortsatt
utveckling och förnyelse av svensk fotografi.
Varje år håller RSF sitt årsmöte någonstans i Sverige. I samband med detta årsmöte bjuds också in
till en riksomfattande Riksfotoutställning (RIFO). År 2012 beslöt Fotoklubben Avtrycket (tidigare
Midsommargårdens Fotoklubb), Stockholms Fotoklubb och Enskede Fotoklubb att gemensamt
arrangera RSF:s årsmöte 2014 samt Riksfotoutställningen, RIFO 2014.

Den 9‐11 maj 2014 gick detta av stapeln på Fotografiska vid Stadsgårdskajen i Stockholm. På
fredagskvällen anordnades en presentation av de utställningar som var aktuella på Fotografiska.
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Presentationen gjordes av Sven‐Erik Johansson från Enskede FK. Möjlighet fanns sedan att gå runt
och själv titta på utställningarna.
RSF:s årsmöte hölls under lördagsförmiddagen och på eftermiddagen startade juryredovisningarna
av Ungdomsutställningen, RIFO B – kollektion digitalt samt Bildexpo. Jurypersoner var Magnus
Fröderberg för Ungdomsklassen, K‐G Fougstedt för RIFO B, kollektion digitalt samt Lena Källberg
och Peter Wiklund för Bildexpo. Lena Källberg och Peter Wiklund höll även en uppskattad
föreläsning om Pin‐hole cameras, ”Långsamma bilder, fotografins motsvarighet till surdegsbak”.
Lördagskvällen avslutades med en supé på Fotografiska med utdelning av utmärkelser och korande
av vinnare i Önskefotos fotobokstävling.

Söndagen inleddes med ett föredrag av Göran Segeholm och Eva‐Teréz Gölin, ”Visa bilden kärlek i

Photoshop”. Göran och Eva‐Teréz var sedan även jury i RIFO A – kollektion påsikt. Söndagen
avslutades med en presentation av vinnarna i Digitalsalongen. Juryperson var Lars Nyman.
RSF:s årsmöte 2014 samt Riksfotoutställningen, RIFO 2014 genomfördes på ett mycket lyckosamt
sätt och är ett bra exempel på hur samarbetet mellan fotoklubbarna i Stockholm har utvecklats
under de år som förberedelserna skett. Totalt medverkade omkring 35 medlemmar från våra klubbar
i genomförandet och visade på ett mycket stort engagemang och intresse.

FOTOMÄSSAN 2014
Även detta år deltog vi på Fotomässan 2014 i samarbete med RSF, SVEFO, Enskede Fotoklubb,
Fotoklubben Avtrycket samt Tyresö Fotoklubb.
Syftet med att delta på Fotomässan är att:
 Visa upp fotoklubbarna i Sverige och det arbete som sker inom ramen för deras verksamhet
(RSF, regionföreningarna, de enskilda fotoklubbarna samt deras medlemmar)
 Rekrytera nya medlemmar.
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 Visa upp medlemmarnas bilder.
 Öka samarbetet mellan Stockholms FK, Enskede FK, Fotoklubben Avtrycket samt
Tyresö FK och ge medlemmarna möjlighet att lära känna varandra.
Den gemensamma montern var i år mer koncentrerad med en yta på 4x12 meter samt en bildvägg
på 7 meter.
I montern fanns tre fotostationer.
 Makrofotografering med en järnvägsmodell som visade en banvaktsstuga
 Kort och långt skärpedjup
 Modell‐ och porträttfotografering av inhyrda manliga och kvinnliga modeller samt
mässbesökare.
I montern fanns tre TV‐skärmar och två kopplades direkt mot kamerorna i fotostationerna. Den
tredje skärmen visade klubbverksamhet och medlemmars bilder som bildspel och video.
På bildväggen presenterades sex bilder, en från varje klubb och organisation, 70x100 cm.
Årets mässdeltagande blev det bäst arrangerade under de år Stockholms Fotoklubb deltagit på
Fotomässan. Aktiviteterna och bildvisningarna lockade många mässbesökare till vår monter.
Totalt medverkade nära 50 medlemmar (drygt 20 stycken från Stockholms Fotoklubb) under
mässdagarna. Ett fantastiskt stort engagemang och intresse.
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5. Tävlingsverksamhet
Riksfotoutställningen RIFO 2014:
Sju medlemmar från Stockholms Fotoklubb belönades i de olika grupperna i RIFO 2014
Birgitta Bratthall
Mahshid Rasti
Per Kroon
Michael Pettersson
Xiaomei Liu
Birgitta Bratthall
Mahshid Rasti
Irina V. Johansson
Michael Pettersson
Olle Robin
Olle Robin

- RIFO 2014 Grupp A Liten Bronsplakett, På Plattan
- RIFO 2014 Grupp A Visning, The burned bridge
- RIFO 2014 Grupp B Stor Bronsplakett, Fallna änglar
- RIFO 2014 Grupp B Liten Bronsplakett, Djur i mörker
- RIFO 2014 Grupp B Visning, Utan Titel
- Bildexpo 2014 Visning, Humlan surrar ännu
- Bildexpo 2014 Visning, Girls sewing, Afghanistan
- Digitalsalongen 2014 Visning, Follower
- Digitalsalongen 2014 Visning, Tre gentlemän
- Digitalsalongen 2014 Visning, Allhelgonadagen
- Digitalsalongen 2014 Visning, Soldyrkare

SVEFO Bild-14
Stockholms Fotoklubb placerade sig på andra plats efter Enskede FK
Olle Robin placerade sig på andra plats av deltagande fotografer.
Birgitta Bratthall (6:e), Birgitta Holm (10:e), Michael Pettersson (16:e) samt Merja Louka (21:a)
Grupp 1 - Färgbilder (161 deltagande bilder)
Olle Robin
Stockholms Fotoklubb
Birgitta Bratthall
Stockholms Fotoklubb
Michael Pettersson
Stockholms Fotoklubb

9p 7:e plats
5p 11:e plats
3p 13:e plats

Grupp 2 - Monokroma bilder (131 deltagande bilder)
Olle Robin
Stockholms Fotoklubb
16p 1:a plats
Birgitta Holm
Stockholms Fotoklubb
14p 2:a plats
Olle Robin
Stockholms Fotoklubb
9p 7:e plats
Michael Pettersson
Stockholms Fotoklubb
3p 13:e plats
Merja Louka
Stockholms Fotoklubb
1p 15:e plats
Birgitta Bratthall
Stockholms Fotoklubb
Hedersomnämnande
Michael Pettersson
Stockholms Fotoklubb
Hedersomnämnande
Grupp 3 - Bilder med tema (131 deltagande bilder)
Birgitta Bratthall
Stockholms Fotoklubb
10p 6:e plats
Birgitta Bratthall
Stockholms Fotoklubb
5p 11:e plats
SVEFO-14
Pristagare
Olle Robin
Olle Robin
Elizaveta Pronina
Irina Johansson
Irina Johansson

Stockholms Fotoklubb
Stockholms Fotoklubb
Stockholms Fotoklubb
Stockholms Fotoklubb
Stockholms Fotoklubb

Kollektion
Enstaka med tema
Kollektion
Enstaka utan tema
Enstaka med tema hedersomnämnande
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KLUBBMÄSTERSKAP
Klubbmästerskapet (KM) har haft 4 etapper. Årets deltagande har varit stort. knappt hälften av våra
medlemmar, 41 stycken, lämnade in totalt 195 bilder och kollektioner.
Klubbmästare för år 2014 blev Kjell Olsson med 21 poäng.
På andra plats kom Olle Robin med 19 poäng samt på tredje plats Merja Louka och Chris Kreimer
med 14 poäng.

Stockholm i februari 2015
STYRELSEN I STOCKHOLMS FOTOKLUBB
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Resultat- och Balansräkning 2014
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Övrig intäkt
Jubileum

14-12-31
2014

13-12-31
2013

31 800

32 700

20

1 162

0

200

14-12-31
2014

13-12-31
2013

2 803

3 142

0

0

Diverse/reserv

30

590

Föreningsavgift

925

1 525

Kontor/porto/PG
Lokalhyra

928
9 952

2 035
7 780

Program/priser

3 571

5 491

0
0

0
0

1 158
19 367

2 958
23 521

14-12-31

13-12-31

2014

2013

IB Eget kapital

55 142

44 601

Årets resultat

12 453

10 541

0

20

0
67 595

990
56 152

Utgifter
Anmälningsavgift
Arvode

Utrustning
Utbildning

Summa
Resultat

Balansräkning
Tillgångar
Kassa
Postgiro

Fordran på medlem
Övrig fordran
Summa

31 820
12 453

34 062
10 541

14-12-31

13-12-31

2014

2013

0

0

67 595

56 152

0

0

0
67 595

0
56 152

Möteskaffe
Summa

Skulder

Skuld till medlem
Övrig skuld
Summa
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Budget 2015
Den nya styrelsen formar verksamheten för 2015.
Avgående styrelse har i budgetresonemang för 2015 utgått från att verksamheten skall ligga på c:a
100 betalande medlemmar.
Klubben kommer att vara med på Fotomässan 2015 och reserverar 5 000 kronor för detta.
Klubben har beslutat att betala anmälningsavgifter för RIFO och SVEFO 2015 fullt ut för de
medlemmar som deltar och reserverar 10 000 kronor för detta.
Totalt kommer klubben att få ett underskott för 2015 på 13 000 kronor vilket ska ses mot att
klubben under 2014 gjort en vinst på 11 443 kronor och att vi idag i kassan har drygt 67 000kr

Budgetförslag - Stockholms Fotoklubb
2015
2014

Summa,
SEK

2015

Summa, SEK

Inkomster
Medlemsavgifter
Summa

Medlemsavgifter
Summa

30 000

3 000
5 000
1 500

Anmälningsavgifter
Arvoden (max)
Föreningsavgift

10 000
5 000
1 500

2 500

Webb, konto, porto, PG

1 500

4 000

Lokalhyra, klubbmöten

5 000

4 000
3 000

Lokalhyra, gruppmöten
Möteskaffe
Program/fotomässan,
priser mm
Fotomässan
Övrigt
Utrustning
Summa

5 000
2 000

30 000
30 000

30 000

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

1 000
5 000
1 000
30 000
30 000

2 000
5 000
1 000
5 000
43 000
43 000

