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Medlemsbrev mars 2016
Välkomna till klubbens årsmöte tisdagen den 8 mars

Kuba ett land i förvandling

Här ser vi vår talare Dick Eriksson omsvärmad och nöjd i Cubas famn
Snart kommer denna vackra ”ö”, Kuba, att översvämmas av amerikanska turister. Dryga 11 miljoner
invånare kommer att ta emot tusentals turister per dag från USA. Man uppskattar turistinflödet till en halv
miljon bara från USA under 2016.
Dick Eriksson, som är sekreterare i Enskede Fotoklubb, är nyss hemkommen efter att ha besökt ön i januari.
Hans mål, att försöka fånga delar av det Kuba som nu är på väg att försvinna. Nya friska turistdollar kommer
att förändra inte bara stadsbilden utan säkert också Kubas själ.
Marmorväggarnas kulhål i presidentpalatset kommer att försvinna. Diktatorn Batista flydde undan Fidel
Castro nyåret 1959. Snart är det draksurfare på stränderna där en gång noblessen lögade sig i Tarara, ett par
mil öster om huvudstaden Havanna. Den gamla turistorten, från 1950-talet, där senare Che Guevara gifte sig
är högintressant för turistindustrin..
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Min Bild – på klubbens möte i mars
Nu fortsätter vårt nya 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.
Senast den 6 mars för att vi ska hinna få med bilderna på en sticka till marsmötet.
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:
8:e mars (årsmöte)
12:e april (Fotograf Anders Petersen besöker oss)
10:e maj
14:e juni.

Medlemsavgifter
Medlemsavgiften skulle vara betalad en månad innan årsmötet - 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 söker 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.

Valberedningen och potentiella styrelseledamöter
Under 2015 har Sven-Olov Rönnskog själv fått agera. Vi söker dig som inför år 2016 kan dela arbetet i
valberedningen. Någon av alla vi 130 medlemmar som kan bidra med att tala med intresserade och vara en
länk till framtida arbete i styrelsen. Klubben behöver dig som vill delta i styrelsens arbete.
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
KM 4 - November: Kerstin Ekman

Tema: Händelser vid vatten, Kvinnorna i staden
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Kallelse
Årsmöte i Stockholms Fotoklubb den 8 mars 2016
Plats och tid: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. Klockan 18:30.
Dagordning
18:30

Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av besökare

18:45

Dick Eriksson, Enskede Fotoklubb presenterar Kubabilder

19:30

Fotorännan, vi fortsätter att diskutera inkomna bilder

20:00

Kaffe

20:30

Årsmöte 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

21:30

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.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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.
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.

Mötet avslutas
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Verksamhetsberättelse 2015 för Stockholms Fotoklubb
1. Styrelsen
Vid årsmötet i mars 2015 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 2015 har styrelsens och andra klubbfunktioner 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
• Annica Björk och Robert Grubstad, tävlingsansvariga för KM.
• Under året har Elizaveta Pronina varit 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 131 medlemmar, en liten ökning med 4 % sedan förra
året.
15 av dessa 131 hade inte betalt sin medlemsavgift för 2015.
5 är hedersmedlemmar och betalar inte avgift.
Den procentuella könsfördelningen i klubben är 31% kvinnor och 69% män.

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 – Naturfotogruppen visade bilder och vi diskuterade vad är kvalitetsfotografi och hur vi
skulle bli bättre på att delta i SVEFO och RIFO tävlingar.
Februari – Fotografen Håkan Elofsson
visade bilder på temat ”Fotografi är
personligt”. och var även bilddomare för
KM1 med tema telefonen. Hasse Gustavsson
fick Håkan Elofssons gillande och årets första
favoritplats i klubbmästerskapet.

Foto:Hasse Gustavsson.
En bild som även fick representera klubben
på Fotomässan 2015 där den satt vid ingången
till mässan i följe med ytterligare åtta bilder
från Sveriges alla hörn.
Mars – Årsmöte 2015 och fotografen Johannes Knutsson berättade om fjärran länder, ornitologi
och sin fotoresa från analogt till digitalt.
April – Gatufotogruppen presenterade sin verksamhet och visade bilder. Visade bilder gjorde även
Anders Lindmark och bidrog till diskussionen om vad som är kvalitetsfoto, något som varit en het
potatis under vårens möten. Fotografen David Gimlin från SFF bedömde KM2 med tema Tidning.
Domarens favorit blev Olle Robins bild.
Maj – Fotografen Björn Bergman gästade oss och berättade om ett land få har besökt. Nordkorea.
In och ut ur Nordkorea med bilden i fokus, och bilderna ändå kvar på minneskortet i kameran, trots
allt....
Juni – Ett möte där vi möttes på Hotel Court Marriot och
tillsammans med några av Stockholmsklubbarna hade vi en
gemensam Fotomaraton Sprint arrangerat tillsammans med
Stockholm Fotomaraton. Inga Nathhorst i vår klubb tog hem
segern. Totalt trotsade 33 medlemmar kylan och regnet den
här kulna junitisdagen.
September – Konstnären och konstpedagogen på Moderna
Museet, Paula von Seth, talade om hur människan satt framför
kameran och kallade sitt föredrag: Människan i fotokonsten
under olika perioder – identitet och kollektiv. Chris Kreimer
visade bilder och berättade om sin resa till Nepal.
KM3 presenterades och vi diskuterade antagna bilder.
Domarens favorit blev Leif Hammar med bilder av
vintergatan.
Oktober – Blev ett arbetsmöte där vi färdigställde affischer
för Fotomässan 2015. Totalt gjordes 5 affischer som trycktes
upp och satt i montern på Fotomässan.
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November – Xiaomei Liu och Birgitta Holm har rest runt i Kina, Mittens Rike, 中国 De visade
bilder och berättade på vårt möte. Fotografen Jurek Holzer bedömde KM4 med tema Tal. Vinnare
blev Olle Robin.
Extramöte november – Brutus Östling, som talare blev ett lyckat gemensamt arrangemang
tillsammans med Enskede, Tyresö och Avtryckets fotoklubbar. Totalt kom 120 deltagare till
möteslokalen i Enskedeskolan. Brutus talade engagerat i tre timmar och delade med sig av sin
erfarenhet och sina speciella kunskaper på ett öppet och trevligt sätt. En bra test på att vi i
Stockholm, med gemensamma krafter, också kan engagera stora affischnamn till våra möten.
December – Fotografen Jan-Olav Wedin blev vår Jul-talare. Mer korrekt Nobel-talare. Under
många år var Jan-Olav violinist i Kungliga Filharmoniska Orkestern. Numera hov-fotograf och
Nobel-fotograf. På mötet hade vi Julkortstävling med digitalt inlämnade bilder som skrivits ut för
påsikt och diskussion. Vinnande julkort hade fotograferats av Chris Kreimer.
Årets klubbmästare blev Olle Robin som premierades och fick diplom.

HEMSIDA
Under verksamhetsåret har vår hemsida baserad på Wordpress underhållits. Arbetet fortsatte 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 2015.
Breven finns att ladda ner på klubbens hemsida.

FOKUSGRUPPER:
Rapport från Gatufotogruppen
Gatufotogruppen är inne på sitt fjärde år nu. Vi är 12 medlemmar i gruppen som träffas varje månad
för att visa det senaste vi fotograferat. Vi använder vår site www.gatufotogruppen.se som nav vid
våra sammankomster, eftersom alla samtal rör sig kring de bilder vi lagt upp där.
Både på våra möten och under månaderna via mejl förs en fortlöpande diskussion om hur våra
bilder kan förbättras, samtidigt som vi försöker förstå vad gatufoto egentligen är. Vi tipsar varandra
om utställningar värda att besöka och om artiklar värda att läsa, samt inte minst om fotografer vars
bilder vi bör studera.
Under året som gått har flera av medlemmarna även varit flitiga i bok- och
utställningssammanhang.
Kontaktperson för gruppen är Hans Wahlgren.
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Rapport från 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.

Rapport från Närbildsgruppen
Under året blev vi 14 medlemmar i gruppen. Eftersom vi har träffarna i hemmiljö beslutade vi att
dela gruppen i två - men att under varje år ändå ha två gemensamma möten samt vid fotoutflykter
skicka info till samtliga.
Annica Björk tog hand om den nya gruppen, Chris Kreimer och Birgitta Holm delar på värdskapet i
den ursprungliga gruppen.
För att lättare kunna dela bilder ordnade Joakim en gemensam site för oss på Google Drive där vi
kan titta på och kommentera varandras bilder.
På träffarna har vi med oss tre närbilder var, runt vilka vi har konstruktiva diskussioner. Hur
upplever vi bilden, kan den bli bättre genom att bearbetas annorlunda - ljussättning, beskärning etc.
Medhavda bilder är ibland på ett givet tema och ibland fritt val.
När vi ses delar vi också med oss av fina utflyktsmål, nyttiga siter och bra litteratur
Kontaktperson för gruppen är Chris Kreimer och Annica Björk.

Rapport från Naturfotogruppen
Vi är 15 medlemmar (maxantal) och träffas varje månad under terminerna hos Birgitta för att visa
och diskutera bilder.
Ca 10 diskussionslystna fotografer brukar komma varje gång och trots eller kanske tack vare viss
trängsel brukar samtalen vara öppna och innehållsrika i en gemytlig stämning.
Däremellan ordnar olika medlemmar gemensamma utflykter (såsom Judarskogen, Tyresö
Nationalpark, Havsstranden i Nynäshamn, Gålö naturområde, Vinterviken i Nacka).
De flesta bilderna kommer från de egna utflykterna och man har då möjlighet att tipsa de andra om
nya utflyktsställen och visa bilder därifrån.
Kontaktperson för gruppen är Birgitta Holm.

Rapport från Marinfotogruppen
Marinfotogruppen har under året haft månatliga kvällsmöten vid vilka bilder från den maritima
världen har visats och diskuterats. Konstruktiva omdömen, positiva såväl som negativa har avgivits
i mycket god anda.
I februari gjorde ett antal av medlemmarna en endags utflykt till Sandhamn i ytterskärgården tyvärr
i avsaknad av snö såväl som is. Trots detta blev det många fina bilder.
I augusti besökte vi den gamla Stadsisbrytaren Sankt Erik, förtöjd nedanför Vasamuseet. Resultatet
från denna övning resulterade i ett bildspel som visades vid klubbens januarimöte. Vi avser att
fortsätta vårt maritima fotograferande på liknade sätt under 2016
Kontaktperson för gruppen är Ulf Schloss.
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FOTOMÄSSAN 2015
Fotomässan 2015, hölls den 6 till 8
november på Älvsjömässan. Klubben
deltog i Riksförbundet Svensk Fotografis,
RSF:s, namn och tillsammans med ett
tiotal klubbar samlades vi i montern
”Sveriges Fotoklubbar”.
Montern var i år 20 meter lång uppdelad
på tre delar. En ”Retro”-sektion där vi
visade DIA-bilder med en klassisk
”Carousel-projektor” men också bildspel
med en digital projektor på en
projektionsduk. Från landet kom det in en
mängd bilder både i gruppen ”Min bästa bild” och i kategorin ”Matbilder”. Fantastiska bildspel som lockade
besökare att sätta sig ner i vår ”Biosalong” med nostalgikänsla.
De andra två delarna av montern bestod av en fotostudio för porträtt fotografi med en avdelning för
närbildsfoto. Som tidigare år fanns också en informationsdisk.
Totalt så bemannade 50 klubbmedlemmar montern Sveriges Fotoklubbar.
Klubben visade en poster som representerade klubben (sid 3) och fyra stycken som våra fokusgrupper
skapat.
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5. Tävlingsverksamhet
Riksfotoutställningen RIFO 2015:
Till de fem grupperna i Riksfotoutställningen 2015 hade det skickats in totalt 3140 bidrag från 356
fotografer i 65 klubbar.
Sju fotografer, från Stockholms fotoklubb, med sammanlagt nio bilder belönades i RIFO 2014
Fatima Holmgren
Olle Robin
Birgitta Holm
Gunnel Wennberg
Irina Johansson
Birgitta Bratthall
Chris Kreimer
Fatima Holmgren
Gunnel Wennberg

- RIFO 2015 Grupp B Visning
- RIFO 2015 Grupp B Visning
- RIFO 2015 Grupp C Silvermedalj
- RIFO 2015 Grupp C Visning
- RIFO 2015 Grupp C Visning
- RIFO 2015 Grupp D Visning
- RIFO 2015 Grupp D Visning
- RIFO 2015 Grupp D Visning
- RIFO 2015 Grupp D Visning

Japansk teceremoni
Rena snurren
Musikal
Dans i min gyllene kjol
Utan titel
Jobbigt
Motljus
Japan
Is

SVEFO Bild-15
Stockholms Fotoklubb placerade sig på andra plats efter Enskede FK med 92 poäng och ett
hedersomnämnande. Vinnande klubb var Enskede FK
Irina Johansson placerade sig på första plats av deltagande fotografer.
Birgitta Bratthall (3:e), Clas Åberg (8:e), Elizaveta Pronina (9:e) Fatima Holmgren (11:e) samt
Chris Kreimer (19:e) plats.
Grupp 1 - Färgbilder (178 deltagande bilder)
Clas Åberg
Stockholms Fotoklubb
Elizaveta Pronina
Stockholms Fotoklubb
Irina Johansson
Stockholms Fotoklubb
Fatima Holmgren
Stockholms Fotoklubb
Chris Kreimer
Stockholms Fotoklubb

13p 3:e plats
12p 4:e plats
11p 5:e plats
6p 10:e plats
2p 15:e plats

Grupp 2 - Monokroma bilder (166 deltagande bilder)
Fatima Holmgren
Stockholms Fotoklubb
4p 12:a plats
Irina Johansson
Stockholms Fotoklubb
1p 15:a plats
Irina Johansson
Stockholms Fotoklubb
Hedersomnämnande
Irina Johansson
Stockholms Fotoklubb
Hedersomnämnande
Grupp 3 - Bilder med tema (100 deltagande bilder)
Birgitta Bratthall
Stockholms Fotoklubb
16p 1:a plats
Irina Johansson
Stockholms Fotoklubb
13p 3:e plats
Birgitta Bratthall
Stockholms Fotoklubb
8p 8:a plats
Irina Johansson
Stockholms Fotoklubb
7p 9:e plats
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SVEFO-15
Pristagare
Irina Johansson
Xiaomei Liu
Olle Robin
Chris Kreimer
Xiaomei Liu
Irina Johansson
Elizaveta Pronina
Irina Johansson
Elizaveta Pronina

Stockholms Fotoklubb
Stockholms Fotoklubb
Stockholms Fotoklubb
Stockholms Fotoklubb
Stockholms Fotoklubb
Stockholms Fotoklubb
Stockholms Fotoklubb
Stockholms Fotoklubb
Stockholms Fotoklubb

Kollektion – Hiding in hair
Koll. Hedersomn.– Flygande svan
Enstaka utan tema - Fasad
Enstaka utan tema – Neapalesisk kvinna
Enstaka med tema - Åska
Enstaka. Hedersomn. – Ung möter gammal
Enstaka. Hedersomn. – Utan titel
Tema TUR. – Miami. Semester. Kärlek
Tema TUR. – Tur

KLUBBMÄSTERSKAP
Klubbmästerskapet (KM) har haft 4 etapper.
Årets Klubbmästare blev Olle Robin ohotad på topp med sina 24 poäng närmast följd av Birgitta
Bratthall och Bo Hasse Gustavsson. på vardera 11 poäng.
49 fotografer har varit aktiva och tävlat under året vid 78 tillfällen och med 306 olika bilder.
Årets deltagande har varit stort. knappt hälften av våra medlemmar, 41 stycken, lämnade in totalt
195 bilder och kollektioner.

Foto: Xiaomei Liu

Antagen bild i SVEFO-15 - Enstaka med tema - Åska
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Stockholm i februari 2016
STYRELSEN I STOCKHOLMS FOTOKLUBB

Resultat- och Balansräkning 2015

Bokslut 2015 för Stockholms fotoklubb
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgift
Annons
Övrig intäkt

Summa
Resultat
Balansräkning
Tillgångar
Kassa
Postgiro
Fordran på
medlem
Övrig fordran
Summa
Kommentarer:

2015-12-31 2014-12-31
2015
2014
32100
31800
0
20
0
40

32100
-5713

31860
12493

2015-12-31 2014-12-13
2015
2014
0
0
61882
67595
0
0
61882

0
0
67595

Utgifter
Anmälningsavgift
Arvode
Diverse/reserv
Föreningsavgift
Kontor/porto/PG
Lokalhyra
Program/priser
Utrustning
Utbildning
Möteskaffe
Summa

2015-12-31 2014-12-31
2015
2014
7080
2803
5998
0
2027
30
325
925
2193
928
12260
9952
739
3571
4675
0
0
0
2516
1158
37813
19367

Skulder
IB Eget kapital
Årets resultat

2015-12-31 2014-12-31
2015
2014
67595
55142
-5713
12453

Skuld till medlem
Övrig skuld
Summa

0
0
61882

11 medlemmar har under 2015 betalt årsavgift att gälla för 2016
15 medlemmar har inte betalt stadgad avgift för 2015.
Diverse/reserv inkluderar SEK 1169:- för Fotomässan 2015.
(Ca 500:- för Fotomässan 2015 faktureras 2016.)

0
0
67595
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Budget 2014
Den nya styrelsen formar verksamheten för 2016.
Avgående styrelse har i budgetresonemang för 2016 utgått från att verksamheten skall ligga på c:a
110 betalande medlemmar.
Klubben kommer att vara med på Fotomässan 2016 och reserverar 5 000 kronor för detta.
Klubben har beslutat att betala anmälningsavgifter för RIFO och SVEFO 2016 fullt ut för de
medlemmar som deltar och reserverar 10 000 kronor för detta.
Totalt kommer klubben att få ett underskott för 2016 på 8 000 kronor vilket ska ses mot att klubben
har drygt 61.000kr i kassan

Budgetförslag 2016
Stockholms fotoklubb
2016-01-24
SEK
Inkomster
Medlemsavgifter
Summa

33000
33000

Utgifter
Anmälningsavgifter
Arvoden
Föreningsavgift
Lokalhyra
Program, priser mm
Utrustning
Utbildning
Möteskaffe
Fotomässan
Webb, konto, porto, PG
Diverse/reserv
Summa

7000
6000
1000
12000
1000
3000
0
2500
5000
2500
1000
41000

