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Medlemsbrev februari 2016 
 

Välkomna till klubbmöte tisdagen den 8 februari 
 

Per Anders Fogelström 
 

 
 
När jag på Stockholms stads hemsida ”Stockholmskällan” hittar en artikel av Ann-Sofie Forsmark om Per 
Anders Fogelströms bildsamling känner hur väl bilden på dess framsida passar in på månadens fototema. 
Hans böcker – Barn av sin stad och – I en förvandlad stad. 
 
Stockholm genomgår ständigt en förvandling. I vissa ögonblick blir förändringen mer påtaglig och plötslig. 
Sidenhuset på Hamngatan är borta snart är också Slussen som vi växt upp med borta, men på samma gång är 
utsikten över Gamla Stan och Skeppsholmen från Fjällgatan fortfarande lika magnifik. 
 
Den 8 februari gästas klubben av Per Anders Fogelströms Vänner. Sällskapets ordförande Kent Josefsson 
kommer till oss tillsammans med fotograferna Lars Epstein och Eva Dahlman som båda sitter i dess styrelse. 
Lars och Eva ska med Per Anders goda minne försöka välja ut de bilder i vårt klubbmästerskap som hittar 
fram till den känsla som böckerna så livfullt förmedlar. 
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Per Anders Fogelströms Vänner 
Ett sällskap som vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, hans författarskap, 
kulturgärning och samhällsengagemang hålls levande. Föreningen vill även stimulera till läsning av hans 
romaner och faktaböcker och till att kunskapen, som Fogelström förmedlar i sina Stockholmsromaner, sprids 
framför allt till yngre generationer för att ge dem perspektiv på dagens samhälle.  
Kent Josefsson, som är dess ordförande, kommer att ge oss en inblick i Fogelströms värld flankerad och 
uppbackad av två fotografer, Lars Epstein och Eva Dahlman.  
 
 
Min Bild – på klubbens möte i februari 
Vi fortsätter med vårt nya diskussionsforum. Vi samlar in bilder och bilderna hamnar i ”fotorännan”. Vi 
pratar om bilderna på mötet och det vi inte hinner med får stå över till nästa möte. Vill du bidra så skall 
formatet vara max 1920 x 1080 pixlar och filstorleken helst under 2 MB så att vår dator laddar upp bilderna 
med rimlig hastighet. 
 
Lämna in ditt eller dina bidrag till rännan, max 2 bilder per medlem, genom att posta bilderna till 
tavling@stockholmsfotoklubb.org med ämnesrubriken ”fotorännan” så att vi enkelt kan hitta bidragen. 
På klubbmötet plockar vi från rännan och diskuterar.  
 
 
Våra närmaste möten under vårterminen för 2016: 
9:e februari 
8:e mars 
12:e april 
10:e maj 
14:e juni. 
 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgiften skall formellt vara betald en månad före årsmötet (vilket vi i år har tisdagen 8:e mars 2016) 
för att du som medlem skall ha rösträtt. 
Prata gärna med vår kassör Jerker - jerker.hanson@telia.com om du undrar över något. Årsavgiften är 
fortsatt 300 kronor. Betalas enklast till pg 504050-6. Glöm inte att ange ditt namn! 
 
 
Ett förtydligande 
Styrelsen har beslutat att klubben bidrar med fulla anmälningsavgiften, alla klasser, till tävlingarna SVEFO 
och RIFO.  
Vi bidrar ej med kostnader för frakt och framställning av påsiktsbilder.  
Klubben betalar ej avgifter eller kostnader för andra externa tävlingar.  
 
 
Vi söker en tävlingsgrupp 
Det finns intresse för att vi ska ha en ”Tävlingsgrupp” ett forum där vi ska kunna tala om bilder innan vi 
skickar in våra bidrag. Är du den som skulle vilja vara sammankallande. Hör av dig till styrelsen så bildar vi 
en ny fokusgrupp för detta. 
 
 
Snart årsmöte! 
Redan den 8 mars har vi årsmöte. Motioner skall vara inlämnade senast första veckan i februari. Mer 
information, verksamhetsberättelse, resultat mm kommer inom kort. 
 

mailto:tavling@stockholmsfotoklubb.org
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Tema för KM 2016 
Styrelsen har tidigare beslutat om följande tema för årets inlämningar: Tre namnkunniga författare och sex 
boktitlar får tjäna som temabeskrivning. Kollektion är som vanligt utan tema. 
 

KM 1 - Februari: Per-Anders Fogelström  (inlämning senast den 2 februari) 
• Tema: Barn av sin stad, I en förvandlad stad 

 
KM 2 – April: Klas Östergren 

• Tema: Den sista cigaretten, Gentlemän 
 
KM 3 – September: Kollektion 
 
KM 4 - November: Kerstin Ekman 

• Tema: Händelser vid vatten, Kvinnorna i staden 
 

 
 
Klubbmöte i Stockholms Fotoklubb tisdagen den 8 februari 2016 
 
Tid:  Klockan 18:30 tisdagen den 8 februari. 
Plats: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. 
 
Dagordning (Alla tider är ca-tider) 
18:30 Vi öppnar och välkomnar medlemmar och besökare. 
19:00 Per Anders Fogelströms Vänner berättar om Stockholm. 
19:45 Min bild – Fotorännan  
20:00 Kaffe/Te och bullar (30 kr:-) 
20:30 Klubbmästerskapet KM1 – Tema Per Ander Fogelström. 
 Antagna bilder diskuteras med Lars Epstein och Eva Dahlman 
21:30 Mötet avslutas 
 
Fotohälsningar 
Jan Zettergren / för styrelsen 


