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Medlemsbrev maj 2016 

 
 

 

Välkomna till ett upplysande möte den 10 maj med 
 

Catharina Ekdahl 
 

§ 
 

Vad får och vad kan jag göra med mina och andras bilder? 
 

  Inte mycket säger några 

  Allt säger andra 

  Det beror sig på menar juristen… 

 

 

Men HUR? 
 

Vi har bjudit in juristen Catharina 

Ekdahl som har 

specialistkompetens när det gäller 

upphovsrätt och avtalsrätt. 

Tidigare juridisk rådgivare och 

ansvarig på SFF Svenska 

Fotografers Förbund. Idag är hon 

juridisk utredare på Digisam, 

samordnings-sekretariatet för de 

statliga kulturarvs-

organisationerna, samt konsult i 

den egna firman Ekdahls Juridik 

& Föreläsning. 
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KM2 April 

På klubbens hemsida hittar du alla inlämnade bilder till KM2 samt information om vilka bilder som vann och 

nuvarande ställning i vårt mästerskap. 

 

Lämna in bilder till Min Bild 

Vi fortsätter vårt diskussionsforum ”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.  

Senast första veckan i maj för att vi ska hinna få med dem på en sticka till majmötet. 

 

 

Våra närmaste möten under vårterminen för 2016: 

10:e maj – Catharina Ekdahl talar om bildjuridik 

14:e juni – Vi planerar en spännande utflykt  

 

 

Medlemsavgifter 

Det är nästan genant att behöva repetera denna uppgift från vår kassör att så många medlemsavgifter 

fortfarande inte betalts - har du dåligt samvete?  

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! 

 

 

Vi vill starta en tävlingsgrupp 

Är du den som vill leda en ”tävlingsgrupp”. Ett forum där vi ska kunna tala om bilder innan vi skickar in 

våra bidrag till tävlingar som RIFO och SVEFO. Hör av dig till styrelsen så bildar vi en ny fokusgrupp för 

detta. 

 

 

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  (inlämning senast den 4 april) 

 Tema: Den sista cigaretten, Gentlemän 

 

KM 3 – September: Kollektion  

 Tema: fritt 

 

KM 4 - November: Kerstin Ekman 

 Tema: Händelser vid vatten, Kvinnorna i staden 
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Klubbmöte den 10 maj 2016 

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

 

Dagordning 
 

18:30 Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av nya besökare 

 

18:45 Juristen Catharina Ekdahl berättar om upphovsrätt och avtalsrätt.  

 

20:00 Kaffe och bullar (som vanligt 30 kr) 

 

20:30 Fotorännan 

 

21:00 Fokusgrupperna, vi kompletterar informationen om de grupper vi har och 

passar på att skapa nya grupper. Ett stort intresse finns för att träffas i 

mindre grupper och diskutera specialområden. Enkla som exempelvis 

natur och makrofotografering, smala som astrofotografering eller breda 

som fotografins parkour-ekvilibrister – gatufotograferna. 

 

21:30  Mötet avslutas. 

 

 

 

Fotohälsningar 

Jan Zettergren / för styrelsen 


