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Ordföranden har ordet
Bild 2002 gick av stapeln i Kulturhuset i Skarpnäck lördagen den 20 april. Ett trettiofemtal entusiaster hade trotsat det strålande vårvädret och letat sig ut till Skarpnäck
för att beskåda bilder och åhöra juryn fotografen Håkan
Dahlströms bedömning av bilderna. 177 bilder tagna av
43 fotografer tillhörande 9 klubbar deltog. Bästa klubb
blev Enskede fotoklubb och bästa fotograf blev Anders
Enarsson Postens FK. SVEFO tackar Enskede FK för en
föredömligt arrangerad tävling. Resultatet av tävlingen
finns på SVEFOs hemsida www.svefo.cx.
Bild 2003 har ännu inte fått någon arrangerande klubb
och det är önskvärt att någon anmäler sig så snart som
möjligt. På grund av det låga intresset för Bild 2002 blev
Enskede, som hoppade in för att rädda tävlingen, tvungna
att lägga den en månad senare än brukligt, vilket kan ha
hämmat antalet deltagare, i alla fall påverkade det antalet
besökare. Det fina vårvädret tog antagligen sin tribut.
I den enkät som SVEFO, på initiativ av Göran Kindwall
genomförde för två år sedan fanns det ett mycket stort intresse från klubbarna för både SVEFO-tävlingen och Bildtävlingen. Varför är det så litet intresse från klubbarna att
hålla i dessa arrangemang? Är det för arbetskrävande, är
det för ekonomiskt riskfyllt eller är det något fel på uppläggningen av tävlingarna?
Underhandskontakter med klubbordföranden antyder att
det handlar om de två förstnämnda skälen. Många klubbar
är för små för att klara av arrangemangen. Då kan man
gå ihop med en annan klubb. Kostnaden för lokaler

Utflykten i Stockholms
skärgård den 6-8 juni
är nu fullbokad. Någon
höstutflykt är inte planerad.

SVEFO-INFO
på nätet
För att effektivisera
distributionen av
SVEFO-Info skickas
den nu ut till över 160
adresser över nätet.
För att även minska
kostnaderna vore vi
tacksamma om du
som får SVEFO-INFO
både som mail och
per post kan nöja dig
med e-mailformen.
Anmäl då detta till
K-G
Gramén: karl-gustaf.
gramen@rsv.rsv.se.

Annonstavla
Galleri Mazarin i Söderhamn har fotoutställningar med medlemmar
från Gävle FK: Ingemar
Eklund och Karl-Erik
Åhman 24/8-28/9.
Även på Café Mamsell
i Bergengrenska Gå rden, i Gävle finns bilder med medlemmar
från Gävle FK.

Kalendarium
2002
RIFO 2002
10-11 maj i Gagnef.

SVEFO utflykt
I Stockholms skärgård den 6-9
juni med start från Nynäshamn. Fullbokad.

Nästa SVEFO-INFO
September.

Digitalbildtävling
Senast inlämningsdag den 1
september. Se mer info på separat plats. Bedömning och
redovisning den 13 oktober i
Nynäshamn.

Klubbledarträff
9-10 november. Mer information i nästa SVEFO-Info.

SVEFO årsmöte och
SVEFO-utställning
Arrangeras av Kista Fotoklubb den 24 november.

Bilagor till detta
SVEFO-INFO
•

SVEFOs Digitalbildtävling.

•

Protokoll
årsmöte.

SVEFO

_
SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFOs ordförande : Sven Gedda, Drakskeppsvägen 51,
SVEFO -INFO utkommer med 5 nr per år: januari, februa183 63 Täby. Tel. 08-732 38 85, e-post: sven.gedda@svefo.cx
ri, april, september och november.
SVEFO postgiro: 81 76 40 - 6 , Årsavgift: 300 kr /klubb, 100
SVEFO -INFO tar gärna in artiklar och tips från alla klubkr/enskild.
bar.

Ordföranden har ordet (forts)

Klubbledarträffen

har gått upp drastiskt och kommunen är inte längre villig
att subventionera kostnaden Det tycks bara vara idrott
och Bingolotto som gäller. Kanske skall man ändra ni riktning och satsa mer på Fotomaraton och gå in i Friidrottsförbundet eller döpa om naturfoto till terrängfoto och
söka bidrag från Försvaret. Satsning på ungdomsfoto för
f.d. värstingar skulle säkert också gå hem hos bidragsbeviljande politiker. Skämt åsido något behöver göras och
det snart.

äger rum den 9 -10 november på Stockholms
universitet. Det finns plats 20 personer som alla
får tillgång till en bärbar dator. Egen dator kan
även tas med. Kursansvarig är Sven Gedda,
kursledare blir Stefan Ohlsson, Fotografisk Tidskrift och Lars Köhler, Nerström & Köhler och
möjligen någon mer. Kursen skall lära ut de
viktigaste grunderna i digital bildhantering för
fotografer. Avsikten är att kunskaperna sedan
skall kunna vidarebefordras till de egna klubbarna. Viss dokumentation planeras att erbjudas efter kursen. Möjligheter att anmäla sig till
klubbledarträffen kommer att erbjudas i nästa
SVEFO-INFO som kommer i september.

Digital bildtävling
Som tidigare meddelats kommer vi i september att
genomföra en tävling där bilderna kan skickas in via Internet, tas med en digitalkamera eller skannas in i dator
och bearbetas. Regler för deltagande, anmälan, kostnader och redovisning redogörs för i bilaga. Detta är ett
försök och får ses som ett komplement till våra ordinarie
bildtävlingar samtidigt som det kan bli en reservutgång
om vi inte får någon arrangör av Bildtävlingen.
Ni har sommaren på er och bilderna skall vara inskickade senast den 1 september. Varje deltagande klubb får
därefter, inom en vecka, samtliga deltagande bilder på en
CD-skiva så att varje klubb själv kan göra en egen bedömning av resultatet, som man sedan kan ställa mot den
bedömning som en jury gör vid redovisningen i Nynäshamn den 13 oktober. För att förenkla hanteringen har vi
valt att ta ett enhetspris för varje deltagare - 100 kr. För
det priset får man deltaga i båda klasserna och med tre
bilder i varje. För er som vanligtvis inte fotografera i
svartvitt är detta en chans att pröva på. Och för er som
inte fotograferar med dia kan prova detta.
I detta skede ser vi en fördel i att bilderna skickas in på
en CD. Därför kallar vi det inte för en Internet-tävling.
Passa på att prova något nytt och ge oss inom SVEFOstyrelsen i chans att testa förutsättningarna för en sådan
här tävling. Alla som kan uppmanas att skicka in bilder!
DEN KLUBB SOM INTE SKICKAR IN NÅGRA BILDER
LIGGER BRA TILL FÖR ATT ARRANGERA BILD 2003!!!
Apropå den instundande semestergolfen: ”Sex i
handikapp leder ofelbart till handikapp i sex. Ta en
bild istället”.
Eder ordförande
Sven Gedda

Kista fotoklubb
arrangerar SVEFO utställningen den 24 november vilket ger oss ytterligare andrum med
den analoga fotografin. Mer information kommer i nästa SVEFO-INFO som kommer ut i
september. Det gäller nu för alla klubbar att
verkligen visa att man vill ha tävlingar och
skicka in bilder i riklig mängd. Närmare detaljer
kommer i nästa nummer av SVEFO-Info.

Digital bildhantering
Endast två klubbar anmälde intresse för nya
breddlägger, ytterligare två klubbar anmälde intresse efter kontakt. Ändå var intresset så stort
från dessa fyra klubbar och det räcker till ett
nytt breddläger på temat.
Digitalt Breddlägger i januari -03
Föredragshållarna från den kursen har kontaktats och ställt sig positiva till att ställa upp även
nästa gång. Ytterligare information kommer när
alla detaljer föreligger.
Det torde inte råda något tvivel om att den digitala bildhanteringen har kommit för att stanna. I
det sammanhanget kan det vara värt att nämna
att man kanske skall skilja på att ta bilder med
en digital kamera och framställa sina analoga
bilder med hjälp av dator och skrivare. Det är
den senare metoden som SVEFO har engagerat
sig i, den andra skiljer sig inte nämnvärt från att
ta bilder med en analog kamera. Framställningssättet är densamma för båda metoderna.
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Tävling med digitala bilder: SVEFOs Digitalbildtävling

•En tävling som är öppen för alla anslutna

fotoklubbar/enskilda medlemmar i SVEFO.

•Två klasser: färg enstaka (F) och svartvitt enstaka (SV). Max 3 st bilder i varje klass. Bilderna får inte ha
varit placerade eller utställda i tidigare SVEFO eller RIFO tävlingar. Man får behandla bilden i ett bildprogram.

•Bilderna skall vara nedsparade i JPEG, max 500 punkter hög och 600 punkter

bred. Filstorlek max 50kB.

Färgprofil RGB Adobe.

•Spara bilderna med ett filnamn som identifierar klubb och fotograf

(t ex Sundbybergs fotoklubb, fotograf
Åke Tegbäck och bild nr 1 ger filnamn SFK_ÅT_1.jpg). Photoshop ger även en möjlighet till ytterliggare
information tex bildtitel om ni använder File, File Info, Caption.

•Bilderna skickas till SVEFOs kassör Jan Bergman

(Ringvägen 39, 182 46 Enebyberg) på CD-skiva, diskett eller med E-mail: bildtavlingen@svefo.cx. Vi ser helst att ni skickar in en CD. Bifoga ifylld följesedel som
hämtas på hemsidan www.svefo.cx. Följesedeln lagras på CDn eller skickas till bildtavlingen@svefo.cx.

•Startavgift per

fotograf är 100 kr, som betalas till SVEFOs pg 81 76 40-6. För startavgiften får man deltaga i båda klasserna och med tre bilder i varje om så önskas

•Senaste inlämning och inbetalning 2002-09-01.
Bedömning och redovisning äger rum den 13 oktober i Nynäshamn!
Nynäshamns FK ordnar en jury som ställer upp och utifrån sin syn på bilderna tar ut de tio bästa i respektive
grupp. Respektive deltagande klubb får alla bilder på en CD för bedömning 3 veckor före redovisningen, och
gör en intern bedömning som presenteras i samband med visningen i Nynäshamn. I anslutning till träffen i Nynäshamn kan vi diskutera bilderna utifrån de olika bedömningar som vi erhållit från klubbarna och jämföra
med juryns resultat.

SVEFO
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Östra Svealands Fotoklubbar
Protokoll fört vid distriktsårsmöte den 25 november 2001 i Lidingö stadshus, Lidingö.
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 11 av distriktets klubbar representerade: Danderyds FK, Enköpings FK, Enskede FK, Gävle FK, Kista FK, Lidingö FK, Midsommargårdens FK, Norrtälje FK, Nynäshamns
FK, Sundbybergs FK och Vattenfalls FK. Medräknat styrelsens 5 ordinarie ledamöter (de närvarande) kom därmed röstlängden att omfatta 16 ombud/personer. Röstlängden fastställdes. Totalt
bevistades årsmötet av ca 40 personer.
4-6 Till årsmötesfunktionärer valdes:
Ordförande
Göran Kindwall, Lidingö FK
Sekreterare
K-G Gramén, Enskede FK
Justeringsmän Bibbi Fogelqvist, Lidingö FK
Bror Lord, Enskede 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 ändras till 300 kr för klubb. För enskild medlem
föreslås oförändrad avgift (100 kr). Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
12-14 Val av distriktsstyrelse för verksamhetsåret 2001/2002.Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag att utse följande distriktsstyrelse:
Ordförande: Sven Gedda, Danderyds FK (1 år, fyllnadsval)
Ordinarie ledamot: Jan Bergman, Danderyds FK (2 år omval)
Ordinarie ledamot: K-G Gramén, Enskede FK (1 år omval *)
Ordinarie ledamot: Åke Tegbäck, Sundbybergs FK (1 år kvar)
Ordinarie ledamot: Bastiaan Hakkert, Enskede FK (2 år nyval)
Suppleant: Patrik Österberg, Nynäshamns FK (1 år, omval)
Suppleant: Eva Carnestedt, Danderyds FK (1 år, nyval)
Suppleant: Lennart Dahlqvist, Enköpings FK (1 år, nyval)
* justering av tidigare snedsits i mandattiden

15 Val av två revisorer och en revisorssuppleant:
Ordinarie revisor Jan Better, Danderyds FK (1 år, omval)
Ordinarie revisor Margareta Molén, Sundbybergs FK (1 år, omval)
Revisorssuppleant Ulf Larsson, Enskede FK (1 år, omval)
16 Val av valberedning. Årsmötet valde följande personer:
Sammankallande: Kerstin Blomberg, Danderyds FK (1 år, omval)
Britt Rehnfeldt, Enskede FK (1 år, omval)
Göran Kindwall, Lidingö FK (1 år, nyval)

17 Göran Kindwall meddelade att det ännu inte är fastställt vilken klubb som kommer att arrangera
SVEFO-utställningen 2002.
18 Övriga frågor.
Sven Gedda avtackade Göran Kindwall som lämnade sin ordförandepost. Göran fick mottaga en fotografisk bok och blommor.
Sven Gedda meddelade styrelsens planer om att arrangera ett breddläger den 19-20 januari 2002
om digital bildhantering.
BILD-02 saknar arrangör. Styrelsen föreslår därför att en bildtävling via Internet genomförs. Efter
en allmän diskussion uppdrog årsmötet åt styrelsen att avvakta med beslut om en bildtävling på Internet tills efter breddlägret den 19-20 janauri 2002.
Göran Zebühr, ledamot i förbundsstyrelsen och Enskede FK gjorde reklam för RSF:s årsbok.
Lars Lindahl, Gävle FK tackade styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
19 Årsmötet förklarades därefter avslutat.
Vid protokollet

K-G Gramén
Justeras:

Göran Kindwall

Bibbi Fogelqvist

Bror Lord

