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SVEFO -99 seklets sista
Vi har lämnat ännu ett SVEFO år bakom oss - det 35:e i
ordningen. Den här gången var det Nynäshamns FK som
åtog sig uppgiften att arrangera och de gjorde det med
framgång.
Inför ett femtiotal personer kunde NFK:s ordf. C-O
Hofberg hälsa alla välkomna till årsstämman vilken togs
över sedan av SVEFOs ordf. Göran Kindwall. Han gick
genom SVEFOs historia i korta drag och talade om
framtidens hot och möjligheter när det gäller amatörfotografi i allmänhet och SVEFOs roll i synnerhet. Han redovisade svaren på SVEFOs stora enkät vilken rönte
stort gensvar bland klubbarna. Enkätsvaren kommer att
påverka SVEFOs agerande i framtiden. De klubbar som
insänt sina svar belönades med diverse gåvor från sponsorer.
Årsstämman anlöpte problemfritt, funktionärerna omvaldes nästan alla utom Jan Bek som avtackades med en
bok och blommor. Protokoll från stämman bifogas nästa
SVEFO-INFO.
SVEFO-utställningen blev en stor framgång för arrangörklubben. Över 600 bilder skickades in från 14 klubbar
och 104 fotografer, de kom flera hundra personer för att
titta på bilderna, NFK blev bästa klubb, bästa fotografen
Mikael Egdahl kom också ifrån NFK.
Efter kaffepausen visade Enskede FK ett roligt bildspel
som var ämnat som en inbjudan till deras RIFO-2000.
Resultaten i sin helhet bifogas detta utskick.

Gott Nytt
Millennium
till alla distriktets klubbar
önskar
SVEFOs styrelse

31 januari 2000
Bildinlämning till RIFO som
arrangeras av Enskede FK.

I det här utskicket medföljer följande bilagor:
* Inbjudan till BILD 2000
i Gävle

15 februari 2000
Bildinlämning till
BILD-2000 som arrangeras
av Gävle FK.

* Anmälningsblanketter
till BILD 2000

18 mars 2000
Redovisning Bild-2000 i
Gävle

* Resultatlista från
SVEFO-99

2-4 juni 2000
Redovisning RIFO-utst. i
Quality-Hotel Nacka

* Inbetalningskort för
SVEFOs årsavgift

Anmäll ditt intresse till kassören om du vill ha SvefoINFO direkt till din e-post adress!
Användbara fotolänkar
RSF
SVEFO

http://w1.317.telia.com/~u31709248/
http://home.bip.net/svefo/

Enskede FK
Danderyds FK
Kista FK
Lidingö FK
Sundbybergs FK
Nynäshamns FK

http://members.xoom.com/fotoklubb
http://hem.passagen.se/etxjlb/dfk.htm
http://www.bahnhof.se/~thuben/kfk
http://hem2.passagen.se/lfk
http://user.tninet.se/~ele507w
http://hem3.passagen.se/fotonfk/main.htm

Meddela ändringar och nya adresser till redaktören.
e-post adresser
Ordf. Göran Kindwall
Kassör Jan Bergman
Red. Janos Legendi

goran.kindwall@ebox.tninet.se
Jan Bergman@telia.com
legendi@telia.com

RIFO 2000
Det är inte ofta som distriktets fotografer kan se RIFO-utställningen om man inte är beredd att fara riket
runt eller hyra den i form av diabilder året efter.
Nu blir det möjligt! Uppleva den “live”, se och lär!
Enskede FK arrangerar den 2-4 juni i Quality Hotel
Nacka. Det blir ännu roligare förstås om du skickar
in bilder och deltar. Titta på Enskede FKs hemsida!

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

