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Januari 1999

Nr 99/01

SVEFO - 98
Sundbybergs FK svarade den 29.11.98 för årets
SVEFO stämma och Fotoutställningen SVEFO-98
som var ett mycket välbesökt arrangemang i Hallonbergs-skolan, Sundbyberg.
12 av distriktets 30 klubbar var representerade på
årsstämman vilken avlöpte planenligt.
Valet av ny styrelse gjordes med omval på många
poster dock hade ordförande Britt Rehnfeldt avsagt
sig omval, till ny ordförande för SVEFO valdes
Göran Kindwall från Lidingö Fotoklubb.
En trotjänare av kaliber i SVEFO´s styrelse är
K.G. Gramén, sekreterare, som nu påbörjar sitt 20:e
år i styrelsen.
SVEFO-utställningen lockade 95 fotografer från 14
av distriktets klubbar att skicka in totalt 546 bilder.
Bedömningen av de totalt 6 olika klasserna svarade
Hans Peronius och Fredrik Lindquist för, vilka presenterade de antagna bilderna på ett analyserande
sätt och förmedlade också många intressanta synpunkter till en publik på mer än 120 personer.
Utmärkelsen “Bästa fotograf” blev delad mellan
Anders Enarsson Postens FK och Roland Schröder
Enköpings FK.
Bästa klubb i distriktet blev Enskede Fotoklubb som
tog hem en inteckning i det nya vandringspriset,
en “tavla” d.v.s. ett fotografi av Elisabeth Zeilon.
Tvåa blev Postens FK och trea Enköpings FK.
Åke Tegbäck.
Sundbybergs FK

7-10 januari
SVEFOs vinterutflykt till
VISBY
13-14 februari
SVEFO:s traditionella
BREDDLÄGER- se separat
bilaga om program och kostnad.
15 februari
Inlämning till “BILD -99”
Hallstavik FK arrangerar.
Se bilagd inbjudan.
Omkr. 20 febr
SVEFO-INFO nr.2 utkommer (manusstopp 5.2)
Omkr. 25 mars
SVEFO-INFO nr.3 utkommer(manusstopp 15.3)
28 mars
Redovisning av “BILD -99”
i Hallstaviks Centralskola.
Omkr. 20 april
Anmälan till SVEFOs vårutflykt. Mer om det kommer
senare.
14-15 maj
RIFO i Ljusdal
27-30 maj
SVEFOs vårutflykt till
ÖRSKÄR Upplandskustens
pärla. Gammal fyr, artrik
flora, urskog m.m. väntar att
bli avfotograferade. Boka in
datumet redan nu, mera info
i kommande SVEFO-INFO.
Omkr. 25 augusti
SVEFO-INFO nr.4
(manusstopp 10.8)
Höstens program fylls på
senare.
Redaktörens e-post adress:
legendi@telia.com

e

E-POST

Kända HEMSIDOR
inom distriktet:
Enskede FK:
hem1.passagen.se/enskfoto

Danderyds FK:
hem.passagen.se/etxjlb/dfk.htm

Kista FK:
bahnhof.sel/¨thuben/kfk

Lidingö FK:
hem2.passagen.se/ltf

Sundbybergs FK
http://user.tninet.se/~ele507w

ETT

GOTT NYTT
FRAMGÅNGSRIKT

ÅR
tillönskas alla våra
medlemmar
SVEFO styrelsen

VIKTIGT FRÅN
SVEFO
Nu är det hög tid att
betala in årsavgiften
för 1999
Klubbar
200:-kr
Enskild
100:-kr
inbetalningskort bif.

*
Skicka in blanketten
omgående med uppgifter om fotoklubben till ordföranden.

*
Många klubbar är
duktiga att skicka in
sina klubb-info men
flera hör man aldrig
av. Varför?
Styrelsen

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar och utkommer med 5 nr. per år.
SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och tips från alla klubbar
Utgivningsmånader : Januari, Februari, Mars, Augusti och Oktober
SVEFOs ordförande : Göran Kindwall, Oskarsvägen74
Postgiro: 81 76 40 - 6 , årsavgift: 200 kr.
181 56 Lidingö Tel. 08-765 85 71 Fax 08-765 85 79

