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VINTERUTFLYKT TILL KÖKAR
I ÅLANDS SKÄRGÅRD

I det här utskicket medföljer följande bilagor:

18 mars 2000
Redovisning Bild-2000 i
Gävle

* Protokoll från SVEFOs
årsmöte 1999

2-4 juni 2000
Redovisning RIFO-utst. i
Quality-Hotel Nacka
21-24 september 2000
SVEFOs höstresa till Hedemora och Dala-Husby.

* Program och kartskiss
till
BILD 2000 i Gävle
* Inbjudan och program
till
RIFO 2000 i Enskede
* Inbetalningskort för

Östra Svealands Fotoklubbar, SVEFO, inledde året med en
fotoresa till den lilla särpräglade ögruppen Kökar som
ligger sydost om Åland. Naturen är mestadels kärv och
havet ligger överallt nära.
Av tretton anmälda deltagare blev på grund av influensa
och annat till slut nio kvar från fyra olika klubbar som under ledning av naturfotografen och fotoläraren Andy Horner tillbringade tre dagar ute i havsbandet.
Från solens uppgång till dess nedgång ägnade vi oss åt fotografering - kyrkan med sina gamla järnkors, ruinerna av
fransiskanerklostret med anor från 1400-talet, vraket av en
gammal fiskeskuta med vackert ärgade och rostiga detaljer, fiskebodar med redskap m.m.
En hel solskensdag ägnade vi åt Källskär, en närbelägen,
ytterst karg och stenig ö med fantastiska klippformationer
i s.k. kökargranit skulpterade av islandsisens framfart. Ön
är mest känd genom den man som här, trots bistra förutsättningar, skapade sig en fristad med ett vackert timmerhus och en blomsterträdgård med skulpturer.
Kvällarna ägnade vi åt att lyssna till Andy Horners många
goda råd och tips, som han rikt illustrerade med egna bilder
och åt att visa och diskutera våra egna medtagna
alster.
Det blev som sig bör mycket fotoprat och erfarenhetsutbyte kring vad som t.ex. gör att man upplever en bild som
intressant, utrustning, teknik, filmers egenskaper osv. till
sent på kvällarna.
Tack Andy och alla övriga deltagare för en givande fotoresa!
Kerstin Blomberg Gedda
Danderyds Fotoklubb

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

Användbara fotolänkar
Både RSF och SVEFO har bytt hemsidesadresser.
Klubbadresser och många andra fotosajter hittar du på

RSF
SVEFO

http://surf.to/rsf
http://www.svefo.cx

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

BLANDAT
BLANDAT
SVEFO-enkäten
*

21 av 26 klubbar har svarat, utvärdering redovisas senare

*

Nikonkameran för “Det mest kreativa förbättringsförslaget”
utdelas till en klubb på BILD-2000 i Gävle.

*

Föreningen Fotograferna i Märsta vann presentkort på
1000 kr i Nynäshamn på SVEFO -99.

SVEFOs höstresa
*

Preliminär datum 21-24 september till Hedemoratrakten

*

Rika möjligheter att fotografera både natur och kulturmotiv.

*

Reseledare: Patrik Österberg tel. 08-520 20844

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

GÄVLE FOTOKLUBB
hälsar välkommen till

BILD 2000
Redovisningen äger rum i Bomhus Folkets Hus, Gävle,
lördagen den 18 mars 2000 klockan 11.30.
Vägbeskrivning se bif. kartskiss. Tågresenärer kan efter anmälan - se nedan - få skjuts från
Gävle C till Bomhus och omvänt.
11.30

Utställningen öppnas
Cafeterian i Folkets hus bar på sin meny sopplunch med smörgås samt
kaffe/te med bröd

13.00

Juryredovisning
Visning av samtliga färgdia
Grupp C
Grupp A

14.30 Kaffepaus
Grupp B

16.00

Påsiktsbilder i färg
Utdelning av diplom
Svartvitt
Utdelning av diplom

Färgdia
Utdelning av diplom

Avslutning
Utdelning av diplom och plakett till mest
framgångsrika fotograf
Överlämning av vandringspriset till den
klubb som fått årets inteckning.

Vi kan nu avslöja att juryn består av Anna Andrén och Jan Forsmark. Anna arbetar
som civilingenjör och Jan som fritidspedagog. Båda är verksamma inom Gagnefs
Fotoklubb. De deltar framgångsrikt i såväl nationella som internationella fototävlingar.
Deras bildsyn kan betecknas som frisk och ungdomlig.
Efter avslutningen är vi tacksamma om så många klubbar som möjligt tar hem sina
bilder.
Anmälan klubbvis senast den 15 mars till Carl Blom, tel 026 - 180974.
Meddela då också hur många tågresenärer som önskar bil skjuts och, åtminstone
ungefärligt, hur många som avser att äta sopplunch.
Vi hoppas på livligt deltagande. Varmt välkommen!

Välkommen till RIFO 2000 i Stockholm den 2-4 juni 2000
Du är hjärtligt välkommen till Enskede Fotoklubb och några välmatade fotodagar under RIFO
2000. Alla aktiviteter, utställningen och övernattningar sker på Quality Hotel Nacka,
Värmdövägen 84, ett högklassigt hotell beläget inte långt från Slussen. Stockholm har för övrigt
ett brett utbud av varierade övernattningsmöjligheter, som står till ditt förfogande efter fritt val.
Vårt erbjudande nedan avser Quality Hotel Nacka.
Bokningarna görs i den turordning som anmälningarna inkommer till oss. Antalet platser på vissa
aktiviteter är begränsat, så anmäl dig i god tid.
Anmälan sker genom inbetalning av aktuellt belopp till postgirokonto 423 48 74-8, Enskede
Fotoklubb RIFO 2000. Ange namn, adress, telefonnummer och klubb-tillhörighet, gärna epostadress samt vilka aktiviteter betalningen avser. Betalningen skall vara oss tillhanda senast den
26 april 2000.
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G

Övernattning i enkelrum på hotellet inkl frukost, fredag 2 juni
Övernattning i enkelrum på hotellet inkl frukost, lördag 3 juni
Övernattning i dubbelrum på hotellet inkl frukost per person, fredag 2 juni
Övernattning i dubbelrum på hotellet inkl frukost per person, lördag 3 juni
Bekantskapsträff, fredag inkl bildföredrag (Elisabet Zeilon)
Bildföredrag fredag (Elisabet Zeilon) exkl bekantskapsträff
Bildföredrag lördag förmiddag (Morten Krogvold)
Bildföredrag lördag eftermiddag (Hans Hammarskiöld)
Avslutningsmiddag lördag kväll

600 kr
600 kr
360 kr
360 kr
175 kr
60 kr
60 kr
60 kr
320 kr

Frågor kan du ställa till
Sven-Erik Johansson
Göran Zebühr
Britt Rehnfeldt
Ulf Larsson (bokningar)

tel/fax 08 - 612 82 07
tel 08 - 581 667 66
tel 08 - 667 45 47
tel 08 - 545 603 60

sej@stf.se
goran.zebuhr@swipnet.se
plopp@delta.telenordia.se
ulf.larsson.essingen@telia.com

Du kan också få mer information genom att besöka vår hemsida
http://members.xoom.com/fotoklubb
Välkomna!

ENSKEDE

FOTOKLUBB

Program RIFO 2000

Alla aktiviteter genomförs på Quality Hotel Nacka.

Fredag den 2 juni 2000
Kl 10.00 Sekretariatet öppnar
Kl 12.00 Invigningsceremoni
Kl 13.00 Riksfotostämman
Kl 16.00 Juryredovisning av Bildexpo och Färgdiasalongen. Prisutdelning
Kl 19.00 Bekantskapsträff, buffé
Kl 21.00

Bildföredrag av Elisabet Zeilon. (entréavgift för dem som inte deltar i Bekantskapsträffen)

Lördag den 3 juni 2000
Kl 09.00

Bildföredrag av Morten Krogvold (entréavgift)

Kl 11.00

Tid för lunch och utställningsbesök

Kl 13.00

Juryredovisning av RIFO grupp A och B. Prisutdelning

Kl 16.00

Bildföredrag av Hans Hammarskiöld/TIO (entréavgift)

Kl 19.00

Avslutningsmiddag

Söndag den 4 juni 2000
Kl 09.00

Sekretariatet öppnar

Kl 12.00

Sekretariatet och utställningen stänger

SVEFO
Östra Svealands Fotoklubbar
Protokoll fört vid distriktsårsmöte den 28 november 1999 i Folkets Hus, Nynäshamn.
§1

SVEFOs ordförande Göran Kindwall hälsade alla församlade välkomna.
Stämman var överens om att årsmötet hade stadgeenligt utlysts.

§2

Dagordningen fastställdes.

§3

Vid uppropet var 12 av distriktets klubbar representerade:
Danderyds FK, Enskede FK, Gävle FK, Hallstaviks FK, Kameraklubben i Tyresö,
Kista FK, Lidingö FK, Nynäshamns FK, Stockholms Leica-klubb, Sudrets FK,
Sundbybergs FK och Vattenfalls FK.
Medräknat styrelsens 5 ordinarie ledamöter kom därmed röstlängden att omfatta 17
ombud/personer. Röstlängden fastställdes.
Totalt bevistades årsmötet av ca 45 personer.

§§ 4-6

Till årsmötesfunktionärer valdes:
Ordförande
Göran Kindwall, Lidingö FK
Sekreterare
K-G Gramén, Enskede FK
Justeringsmän
Sigvard Hellström, Nynäshamns FK
Åke Tegbäck,
Sundbybergs FK

§7

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
Kassören, Jan Bergman kommenterade bokslutet. Även bokslutet lades till
handlingarna.

§8

Jan Better, revisor läste upp revisionsberättelsen som även den lades till handlingarna.

§9

Distriktsstyrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§ 11

Styrelsen föreslog årsmötet att årsavgiften ska vara oförändrad för klubb (200 kr)
och för enskild medlem (100 kr). Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag om oförändrade
årsavgifter.

§§ 12-14

Val av distriktsstyrelse för verksamhetsåret 1999/2000.
Carl Blom, sammankallande i valberedningen framförde valberedningens förslag till styrelse och
revisorer.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag att utse följande distriktsstyrelse :
Ordförande :
Göran Kindwall, Lidingö FK
(1 år kvar)
Ordinarie ledamot:
Kerstin Blomberg, Danderyds FK
(1 år kvar)
Ordinarie ledamot:
Jan Bergman, Danderyds FK
(2 år, omval)
Ordinarie ledamot:
K-G Gramén, Enskede FK
(2 år, omval)
Ordinarie ledamot:
Sven Gedda, Danderyds FK
(2 år, nyval)
Suppleant:
Janos Legendi, Nynäshamns FK
(1 år, omval)
Suppleant:
Patrik Österberg, Nynäshamns FK
(l år, omval)
Suppleant:
Åke Tegbäck, Sundbybergs FK
(1 år, nyval)

§ 15

§ 16

Val av två revisorer och en revisorssuppleant:
Ordinarie revisor
Jan Better, Danderyds FK
Ordinarie revisor
Margareta Molén, Sundbybergs FK
Revisorssuppleant
Ulf Larsson, Enskede FK

(1 år, omval)
(1 år, nyval)
(1 år, omval)

Val av valberedning. Årsmötet valde följande personer:
Sammankallande
Carl Blom, Gävle FK
Curt Lindfors, Danderyds FK
Britt Rehnfeldt, Enskede FK

(1 år, omval)
(1 år, omval)
(1 år, nyval)

§ 17

Göran Kindwall meddelade att det ännu inte är fastställt vilken klubb som kommer att
arrangera SVEFO-utställningen 2000.

§ 18

Övriga frågor.
Göran Kindwall meddelade att Gävle FK åtagit sig att arrangera BILD-2000.
Göran K. tackade Jan Bek som lämnade sitt styrelseuppdrag. Jan fick bl.a. mottaga en
fotobok.
Göran Zebühr, Enskede FK meddelade att Enskede FK kommer att arrangera RIFO
2000 den 2-4juni i Stockholm (Nacka). Göran uppmanade klubbarna i vårt distrikt
att medverka med bilder i RIFO-utställningen och enbilds-tävlingarna samt
framförde en stark önskan till SVEFO-styrelsen att ”puffa för” arrangemanget
t.ex. i SVEFO-INFO.
Göran K. och Patrik Österberg meddelade att SVEFOs vinterutflykt till Kökar
kommer att genomföras som planerat.
Göran K. berättade om bakgrunden till den av styrelsen framtagna enkäten som
utskickades till medlemsklubbarna i mitten av oktober. Hittills har 19 klubbar besvarat
enkäten.

§ 19

Göran Kindwall förklarade därefter årsmötet avslutat.
Vid protokollet
K-G Gramén
Justeras:
Göran Kindwall

Sigvard Hellström

Åke Tegbäck

