
Verksamhetsberättelse 2019 för 
Stockholms Fotoklubb  
  

Året har i hög grad präglats av att Stockholm fotoklubbs mycket omtyckta och engagerade 
ordförande Sven Olof Rönnskog hastigt insjuknade och senare avled under sensommaren 
2019. Det fick konsekvenser dels i form av ett gemensamt sorgearbete, dels i form av ett 
behov att genomföra förändringar av styrelsen så att verksamheten skulle kunna drivas 
vidare med siktet inställt mot årsmötet i mars 2020. 

 

1. Styrelsen 
Vid årsmötet i mars 2019 valdes Sven-Olof Rönnskog till ordförande (omval), Anders Bergh 
(för 2 år), Irina Johansson (omval 1 år) och Elisabeth Hellström (omval 1 år) som ordinarie 
medlemmar. Merja Louka och Elizaveta Pronina invaldes som suppleanter för 1 år.  

 Styrelsemedlemmarnas funktioner fördelades enligt följande: 

• Sven-Olof Rönnskog, ordförande och webbansvarig 
• Irina Johansson, kassör och medlemsansvarig   
• Elisabeth Hellström, vice ordförande 
• Anders Bergh, sekreterare och redaktör för klubbens hemsida 
• Merja Louka - suppleant  
• Elizaveta Pronina – suppleant och tävlingsansvarig   

 

På grund av Sven Olof Rönnskogs plötsliga bortgång fick styrelsen en ny sammansättning 
under hösten 2019 och den har gällt fram till årsmötet i mars 2020. 

• Elisabeth Hellström, ordförande 
• Irina Johansson, kassör och medlemsanvarig 
• Anders Bergh – sekreterare och redaktör för webbsida  
• Merja Louka – suppleant 
• Elizaveta Pronina - tävlingsansvarig  

Styrelsen förstärktes i början av hösten 2020 genom att några medlemmar blev 
adjungerande. De deltog aktivt i styrelsemötena under september och oktober, samt har 
haft olika roller vid klubbmötena. Bl.a. hållit i klubbmöten och haft kontakt med nya 
medlemmar. De adjungerade har inte haft rösträtt. De somt hjälpt till och avlastat styrelsen 
är: 

Ulf Schloss, Håkan Wahlen, Mahshid Rasti Chris Kreimer, Jerker Hansson 

Vidare har Hans Wahlgren varit ett stort stöd för styrelsen i dess arbete. 



 

 

Styrelsen har under 2019 sammanträtt 9 gånger, samt haft löpande informationsutbyte via 
Facebook och e-post.  

   

2. Medlemmar och medlemsavgift  

Klubben hade vid verksamhetsårets utgång 83 medlemmar varav 4 hedersmedlemmar. 2018 
hade klubben 92 medlemmar.  Den procentuella fördelningen mellan kvinnor och män i 
klubben är 39% respektive 61%.  Medlemsavgiften är för närvarande 400:-/år. 

 

3. Organisationstillhörighet  

Klubben har under året varit ansluten till:  

– Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF  

– Östra Svealands Fotoklubbar – SVEFO (delvis under året då SVEFO inte längre finns) 

   

4. Verksamhet  

Under verksamhetsåret 2019 har Stockholms fotoklubb haft sina möten i Hartwickska huset, 
St. Paulsgatan 39a. Nio medlemsmöten har hållits under året.  

    

KLUBBMÖTEN 

Januari: Årets första möte ägnades åt att utveckla och informera om fokusgruppernas 
verksamheter. Både Birgitta Bratthalls Konstfotogrupp och Naturfotogruppen representerad 
av Birgitta Holm fick några nya medlemmar. 

Februari: Johan Fowelin, känd arkitekturfotograf med förkärlek till analoga 

storformatskameror höll en föreläsning om sitt bildskapande. Johan var dessutom domare i 

årets första KM (etapp 1) med temat “Stad i ljus”. Elisabeth Hellström berättade om sin 

fotoresa till Marrakech och visade bilder. Dessutom genomfördes bildutmaningarna “Våga 

Visa” och “Redigera”. 

Mars: Fotografen Helene Schmitz berättade om sig själv och sin verksamhet som fotograf. 

Helene har ställt ut och är representerad på ett flertal av världsledande institutioner. Kalle 

Kottenhoff visade ett ljudsatt bildspel med Marinfotogruppens bilder. Därefter genomfördes 

Årsmötet 2019.  



April:  Mia Klintewall från Galleri Kontrast berättade om deras verksamhet. Mia agerade 

även domare i KM - etapp 2 på temat “Ta mig till havet”. Olle Robin berättade också om hur 

internationellt tävlande går till. Mötet avslutades med “Våga Visa”.  

Maj: Under mötet diskuterades gemensamma aktiviteter som t.ex. att fota på stan, göra 

gemensamma utflykter mm., samt idén att ha en gemensam fotoutställning. Anders Bergh 

berätta lite om hur han vill utveckla hemsidan. Det gavs också information om den nya 

fokusgruppen, ”Bildbehandlingsgruppen” där medlemmar kan diskutera bildbehandling med 

tonvikt på tillvägagångssätt, vilka programvaror som finns mm. 

September: Mötet ägnades till stor del åt minnet av Sven Olof Rönnskog. Hans Wahlgren 

berättade om Sven-Olof och hans stora engagemang för klubben. Därefter hölls en tyst 

minut för Sven-Olof, och Irina Johansson visade ett urval av Sven Olofs fotografier.  

Under klubbmötet tog Anders Lindmark och Olle Tillberg på sig att ingå i klubbens 

valberedning. Utifrån Göran Zebührs bedömning presenterade Olle Robin resultatet av KM - 

etapp 3.  

Oktober: Fotografen Thomas Wågström berättade om sitt fotograferande och visade bilder. 

Därefter berättade Anders Bergh om den gemsamma fotoutställning klubben planerar att ha 

i början av 2020. Thomas Wågström visade de tio bilder han valt ut i KM - etapp 4. De 

utvalda bilderna blev samtidigt kubbens bidrag till RSF-s klubbtävling. En av de nya 

medlemmarna – Thorwald Larsson – visade bilder och berättade om sitt fotograferande 

samt varför han sökt sig till Stockholms fotoklubb. 

November: En ny medlem - Klaus Carlander – höll föredrag om sitt fotograferande. Därefter 

presenterade sig Elisabeth Hellström. Hon var tidigare vice ordförande i styrelsen men har 

nu stigit in i rollen som klubbens ordförande. Efter fikat blev det gratulationer och priser till 

årets KM-vinnare. Elisabeth överlämnade Diplom och vin till Chris Kreimer och Clas Åberg 

som i år delade på förstaplatsen. Därefter avslutades kvällen med Våga Visa.  

December: Elisabeth Hellström visade bilder och berätta om sitt fotograferande. Det bjöds 

på julfika och mötet avslutades med ”Våga visa”. 



Styrelsen har under hösten arbetat för att bli bättre på att ta emot och välkomna nya 

medlemmar. Nu finns det alltid någon från klubben med uppgift att ta kontakt med nya som 

kommer på klubbens möten. Vidare så har det tagits fram ett informationsblad för nya 

medlemmar. Det finns även möjlighet att snabbt få presentera sig på hemsidan (”Ny i 

klubben”) och eventuellt ha en kort information om sig och sitt fotograferande på ett 

klubbmöte. 

HEMSIDA  

Under våren har Sven-Olof Rönnskog lagt ner stort arbete på att uppdatera vår hemsida 
baserat på inhämtade synpunkter från medlemmar och sittande styrelse. Målsättningen har 
varit att göra den mer levande och bättre spegla klubbens aktiviteter och medlemmarnas 
bilder. Här ska all information finnas om medlemskap, tävlingar, medlemmarnas egna 
utställningar, fokusgrupper etc. Genomförda KM finns redovisade med samtliga insända 
bilder, samt uttagna bilder med domarnas motivering till sitt urval.  Ett stående inslag har 
blivit – ”Månadens Fotograf”, där en av våra medlemmar berättar lite om sin bakgrund som 
fotograf och visar ett urval av sina bilder.  Kopplat till hemsidan har Sven-Olof utarbetat ett 
medlemsregister som gör att utskick direkt kan riktas till olika målgrupper, nuvarande 
medlemmar, påminnelse till potentiella medlemmar som tidigare anmält intresse, ej 
betalande medlemmar etc, - urval som tidigare varit mycket arbetskrävande.  

Efter årsmötet har Anders Bergh öppnat en flik på hemsidan som heter ”Inspiration”. Där 
finns bl.a. en del information om var man kan gå och titta på foto – främst i 
stockholmstrakten. Vidare har det blivit möjligt för nya medlemmar att kortfattat presentera 
sig med en kort text och några bilder (”Ny i klubben”). 

Under hösten 2019 har Hans Wahlgren hjälpt styrelsen att hantera olika tekniska problem 
som uppstått med hemsidan. Han har även kartlagt webhotell, domännamn, mailadresser 
etc som klubben har. Underlaget kan fungera som grund för att ta olika beslut som så 
småningom behöver tas. Styrelsen har valt att skjuta på dessa beslut i väntan att den finner 
en person som ingår i styrelsen eller är medlem i klubben med relevant kompetens för att 
besluten ska bli bra. Detta blir något för den nya styrelsen för 2020 at ta tag i. 

ÖVRIGA AKTIVITETER 

Planerat en gemensam fotoutställning vid Timermansgården i februari 2020. 22 medlemmar 
kommer att delta. 

En fotopromenad genomfördes på Djurgården i början av Juni. 7 medlemmar deltog. 

  

 

 

 



FOKUSGRUPPER: 

Gatufotogruppen 
Hösten 2012 bildades Gatufotogruppen. Gruppen träffas en gång per månad för att 
diskutera bilder och driva gemensamma projekt. 2014 startades också en hemsida som 2017 
fått en innehållsmässig revidering. Gruppen har sedan starten bestått av 13 – 15 personer. 
 
Med anledning av Sven Olof Rönnskogs bortgång har medlemmarna i hans fotogrupp 
”Walking the streets” erbjudits att istället delta i Gatufotogruppen. Det innebär att 
gatufotogruppen består nu av 15 medlemmar.  
Kontaktperson för gruppen är Hans Wahlgren 
 
Naturfotogruppen etablerades vid junimötet 2013 
Naturen kan vara närmaste park eller ett resmål långt bort i fjärran. Det kan vara det stora 
magnifika landskapet eller makrofotografering av växter och insekter som är i fokus 
Kontaktperson för gruppen är Chris Kreimer. 
 
Marinfotogruppen etablerades vid junimötet 2013 
Jordens yta består av till ca 75% vatten, resten är till för att förtöja vid!(en gammal sjöbjörns 
sätt att betrakta världen). Vad är väl då naturligare än att de samlas som är intresserade av 
hav, den marina miljön i och vid vatten, skärgård, flytetyg alltifrån vrak till gigantiska 
kryssningsfartyg och sist men inte minst vårt maritima kulturarv. 
Kontaktperson för gruppen är Ulf Schloss. 
 
Konstfotogruppen etablerades under 2017 
I denna fokusgrupp sker all bildvisning digitalt i en sluten grupp på Facebook 
Tanken är att medlemmarna ska ta ut svängarna i fotandet och bildbearbetningen och 
stimulera varandra genom inlägg av bilder och kommentar. 
Kontaktperson för gruppen är Birgitta Bratthall 
 
Bildspelsgruppen – etablerades 2017 efter ett initiativ från Jan Zettergren 2016 
Det finns många skäl för att göra bildspel av sina bilder där det viktigaste kanske är att 
vänner och annan publik blir mer road. En aspekt gruppen är intresserade av är olika 
tekniker för att göra bildprogram och bildspel, där det förstnämnda är en enklare form med 
en samling bilder som alltid visas i en viss ordning. I den andra änden finns bildspel med 
omgivningsljud, tal och musik, avancerade övertoningar och bild i bild. 
Kontaktpersoner för gruppen är Kalle Kottenhoff och Olle Tillberg 
 
SFK Fototeknikgruppen som ersätter den tidigare Bildbehandlingsgruppen och är bredare 
med flera fototekniska frågor att dela med varandra. Bildades under hösten 2019 av Merja 
Louka och har sin verksamhet på Facebook.  

 
 
TÄVLINGSVERKSAMHET 2019 

Klubbmästerskap 2019 



Klubbmästerskapet (KM) har haft 4 etapper. Totalt har 28 av klubbens medlemmar varit med 
och tävlat. Klubbmästare för år 2019 blev Clas Åberg och Chris Kreimer som delade 
förstaplatsen med 22 poäng. Även andraplatsen delades av Irina Johansson och Olle Robin 
med 20 poäng. På tredje plats kom Kjell Olsson och Barbro Lindh med 19 poäng. 
 
RIFO 2019 
Ingen av våra medlemmar fick pris i år. 
Fyra av klubbens medlemmar fick bilder antagna. Det var Anders Bergh, Anders Källen, 
Barbro Lind och Olle Robin 
SVEFO Bild-19 
Flera av klubbens fotografer placerade sig bra i tävlingen. Barbro Lindh vann klassen 
monochrom. Elizaveta Pronina fick hedersomnämnande liksom Anders Källen och Mirja 
Koffman.   
 
Under 2019 tilldelades Olle Robin titeln ”artist FIAP” 
 

EKONOMI 

 

 
 
 
Inkomster: 
SVEFO/RIFO deltagaravgift - betalt av medlemmar 
 
Utgifter: 
Web - avgift för Loopia- 1745 kr, One com- 1065 (webhotel), återbetalning till Robert 
Grubstad 1377 kr för 2017 och Nordea företagspaket 1100 kr. 

RIFO/SVEFO - RIFO medlemskap 2019(600kr), 2020(700kr), RSF klubbtävling(200kr) och 
tävlingsavgifter. 

 
 
 
 

Resultaträkning
Inkomster Utfall 2019-12 31 Budget 2019 Utfall 2018-12-31 Utfall 2017-12-31 Utgifter Utfall 2019-12-31 Budget 2019 Utfall 2018-12-31 Utfall 2017-12-31

Medlemsavgifter 30800 32000 33 100 28 100 Lokalhyra 16 786 14 080 14 044 14 536
Hyra skåp 1000

Övriga intäkter kaffe , fest 2167 752 6 288 Arvoden 2875 9600 13 558 15 786
Kaffebröd 3500

Förskott utställning 6000 Återbetalda medlemsavgifter 1200 0

SVEFO/RIFO deltagaravgift 2130 Fokusgrupper 0 0 8 340 6 500

Kaffekassa 3000 Web 5287 2500 3 318 11 219

Kontorsutrustning 0 500 218

Fest 0 0 574 8 087

RIFO/SVEFO 3780 925 3 988 4 555

Bankutg 0 72 0

Övriga utgifter(möten, gåvor) 1385 2000 1 438 0
Summa 41097 35000 33 852 34 388 Summa 31 313 34 105 45 548 60 683

Resultat 9 784 895 -11 696 -26 295



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lokalhyra (300kr/t x 4 t x 9, kaffe 360 kr, te-50 kr). 

Kaffekassa- 0 kr.  Klubben bjuder på kaffe/fika. 

 

 

 

Balansräkning
Tillgångar Utfall 2019-12-31 Utfall 2018-12-31 Utfall 2017-12-31 Skulder Utfall 2019-12-31 Utfall 2018-12-31 Utfall 2017-12-31

Bank 42246 32 462 44 158 IB Eget kapital 32462 44 158 70 452

Årets resultat 9784 -11 696 -26 294

Summa 42246 32 462 44 158 Summa 42246 32 462 44 158

Budget 2019 
Inkomster Utgifter 

Medlemsavgifter Lokalhyra 14 500
80 medlemmar 400:- 32 000 Hyra skåp 1040

Kaffe kaffebröd 1300
Kaffekassa Hyra fokusgrupper 0

Arvoden (3-4 föreläsare) 8 000
RIFO tävling 0
RIFO medl avg 700
Klubbtävling 200
Program & priser 1 000
Web 4 000
Fester 0
Diverse 1 000

Summa 32 000 31 740



 

 


