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Ordföranden har ordet
Den största tilldragelsen sedan förra SVEFO-INFO är genomförandet av redovisningen av SVEFOs första digitala
fototävling.
Ett tjugotal entusiaster hade samlats i Nynäshamn för att
bevista redovisningen av resultatet av SVEFOs första digitalbildtävling. Nynäshamns fotoklubb hade verkligen
gjort ett gediget arbete för att bedöma resultatet och sedan redovisa det. Nytt i samband med redovisning av bildtävlingar var att de närvarande fotograferna fick tillfälle
att kommentera sina bilder och berätta hur man hade gjort
dem om man nu hade manipulerat den. Under den efterföljande diskussionen kläcktes många förslag om hur man
skulle kunna gå vidare.
Att man skulle gå vidare var alla tämligen ense om. I inledningsskedet kändes det mest naturligt att ha bara en
speciell klass för digitala bilder och därefter, efterhand
som tekniken blir allmänt accepterar, utöka den med flera
klasser. Utvecklingstakten får bestämmas av hur snabbt
klubbarna är intresserade av att tillämpa den nya tekniken.
SVEFO-styrelsen vill framföra ett stort tack till Nynäshamns fotoklubb för den väl genomförda redovisningen
och det engagemang som man visat för projektet. För övrigt se separat rapport från Nynäshamns fotoklubb.

Klubbledarträff
Om digital bildhantering. Lördagen och söndagen
den 16-17 november 2002 i Kräftriket, Stockholms
universitet. För program se föregående SVEFOInfo.
SVEFO årsmöte och utställning
Arrangeras av Kista Fotoklubb den 30 november.
Nästa SVEFO-INFO
I januari.
Digitalt Breddläger
Januari 2003.
SVEFO Utflykt
Planerad till maj 2003.

Annonstavla
Här välkomnas bidrag från klubbarna om utställningar,
föredrag och annan information som är av intresse till
SVEFO-klubbarna.

Digitalt Breddlägger i januari -03
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.
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.

Bilagor till detta SVEFO-INFO

Klubbledarträffen
Närmast på programmet står klubbledarträffen som äger
rum den 16 och 17 november. Ett 15-tal personer har anmält sig och kommer att undervisas av Stefan Ohlsson
och Lars Köhler.
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Resultat digitala bildtävlingen 2002
Inbjudan från Kista FK: SVEFO-02
Dagordning Distriktsårsmöte 2002
SVEFO Verksamhetsberättelse och
Kassarapport

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFOs ordförande : Sven Gedda, Drakskeppsvägen 51,
183 63 Täby. Tel. 08-732 38 85, e-post: sven.gedda@svefo.cx
SVEFO postgiro: 81 76 40 - 6 , Årsavgift: 300 kr /klubb,
100 kr/enskild. Hemsida : www.svefo.cx

SVEFO -INFO utkommer med 5 nr per år: januari,
februari, april, september och november.
SVEFO -INFO tar gärna in artiklar och tips från alla klubbar. Redaktörens e-post adress: eva.carnestedt@svefo.cx

Ordföranden har ordet (forts)
Var och en kommer att ha tillgång till egen dator och
kan därigenom handgripligen själv genomföra de praktiska övningarna. Liksom alla övriga verksamheter inom
den digitala fotografin handlar det om försöksverksamhet, där vi känner oss fram. Problemet i dagsläget är den
stora spridningen i kunskaper som finns hos deltagarna.
Det är svårt att hitta rätt nivå, men det kommer att rätta
till sig efterhand som tekniken blir mer accepterad.
Årsmötet
Som tidigare aviserats äger årsmötet och SVEFOutställningen rum lördagen den 30 november i Kista, arrangerat av Kistas fotoklubb. Bifogat finner du årsmöteshandlingar.

Ordförande
Sven Gedda

SVEFO Digitala bildtävling
Åtagandet att vara jury vid SVEFO:s första digitala bildtävling var både roligt och intressant.
När styrelsen i Nynäshamns FK föreslog att klubben
skulle åta sig juryarbetet för en digital bildtävling var nog
flera medlemmar skeptiska till uppdraget men det övergick snart i entusiasm för uppgiften.
Vi startade med att boka en lämplig lokal för redovisningen. Viktiga frågor var: Hur många skulle komma till
redovisningen? Lokalens utrustning för bildvisning?
Kostnad? Med facit i hand kan vi konstatera att den biolokal som vi hyrde var för stor men i övrigt var perfekt
för ändamålet, bl a möjligheten att visa bilderna på den
stora bioduken. Lärdomen blir att det är bättre att hyra
en för stor lokal än att de tillresta inte ryms i den hyrda
lokalen.

Bilderna levererades till oss på en CD. Även
deltagande klubbar fick var sin CD för att kunna
studera insända tävlingsbidrag innan redovisningen. Vi bestämde oss för att kalla intresserade
medlemmar till klubblokalen söndagen den 6 oktober 2002 för juryarbete. Det kom ett 15-tal
medlemmar och vi jobbade hela eftermiddagen
med avbrott för en välbehövlig fika. Bland våra
medlemmar fanns dom som kunde tillhandahålla
både bärbar dator och datorprojektor. Med hjälp
av dessa fantastiska hjälpmedel kunde de fyra
grupperna få all tänkbar information från resp
bild. När träffen avslutades hade vi utsett 10
prisbilder av 40 bidrag i färgbildsklassen och 5
prisbilder av 19 bidrag i s/v-klassen. Och resultatlistor och presentationsföljd för redovisningen
var klar. Teknikens under!
Till redovisningen söndagen den 13 oktober 2002
kom 20-talet intresserade. Själva tävlingen hade
lockat 14 deltagare från 7 klubbar. Via dator och
datorprojektor presenterade vi först samtliga inlämnade bidrag och efter lunch juryns bedömning av de vinnande bilderna. Dessutom blev det
tid över för intressanta diskussioner om hur vi i
fotoklubbarna skall ställa oss till den nya tekniken. Se mera härom i Sven Geddas artikel.
Tyvärr tvingas vi konstatera att utskicket av CD
med samtliga deltagande bilder till klubbarna inte
gav någon större respons. Vi hade bespetsat oss
på en het diskussion om synen på de ”bästa” bilderna.
Vårt intryck av digitalbildtävlingen och därtill hörande juryarbete är positivt. Vi ställer gärna upp
igen.
C-O. Hofberg

Vid sex av årets åtta klubbmöten bedömer vi bilder genom grupparbete. Det är vår tävling om Månadens bild/
KM som avgörs på detta sätt. Vi använder ett formulär
där fyra bedömningsgrunder ingår (budskap-innehåll,
komposition, färger och teknik) och poängsättningen
från Mycket bra 5 poäng ner till Mindre bra 1 poäng
med möjlighet att även ge halva poäng, alltså nio alternativ. Denna metod beslöt vi använda även i den digitala
bildtävlingen.
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SVEFOs digitalbildtävling 2002
Redovisning i Nynäshamns Folkets Hus
Den 13 oktober 2002
Klass färg enstaka, resultat.
Placering Fotograf

Fotoklubb

Titel

Bild nr

1

Sigrid Sjöblom

Danderyds FK

Lila rapsodi

21

2

Anders Forsberg

Östhammars FK

Humlan flyger

20

2

Jan Bergman

Danderyds FK

Drama

31

4

Sven Gedda

Danderyds FK

Midsommar

8

5

Jan Bergman

Danderyds FK

Lilja

38

6

Sven Gedda

Danderyds FK

Ålands hav

1

6

Anders Forsberg

Östhammars FK

Insekter

13

6

Morgan Edström

Midsommargårdens FK

Spegel

19

6

Dag Sjöblom

Danderyds FK

Perspektiv

22

10

Björn Wennfors

Lidingö FK

Statysamverkan

4

10

Åke Tegbäck

Sundbybergs FK

Björnö 1

7

Klass svartvitt enstaka, resultat.
Placering Fotograf

Fotoklubb

Titel

Bild nr

1

Dag Sjöblom

Danderyds FK

Sommarlycka

47

2

Anders Forsberg

Östhammars FK

Sarek

51

3

Gösta Carlsson

Östhammars FK

Fleute

59

4

Dag Sjöblom

Danderyds FK

Medusa

52

5

Stefan Areving

Gävle FK

Bänk

54

Jury: Nynäshamns Fotoklubb

Välkomna till
SVEFO-stämman och Fotoutställningen
i Kista Träffcentrum
lördagen den 30 november 2002

Välkomna att se SVEFO-utställningen och att lyssna till redovisningen av Juryns
bildbedömning. Juryn för SVEFO 02 är Ragnhild Haarstad och Dan Hansson.

Ragnhild Haarstad

Dan Hansson

§jobbat 40 år på SvD som pressfotograf
§årets fotograf 1971
§elev hos Christer Strömholm

§(jobbar) 22 år som pressfotograf på SvD
§allmänna reportage
§fotograferar mycket porträtt på skådespelare och

§sista 10 år som bildredaktör på SvD
§allmän fotograf, har jobbat med det mesta

författare
§Innan SvD jobbade han på Pressens Bild

Program

Vägbeskrivning

10.30 Lokalen och utställningen öppnas

Till Kista tar du dig lättast med T-banan linje 11

11.00 SVEFO-stämman
12.00 Lunch
13.00 Juryredovisning
15.00 (c:a) Kaffe
17.00 (c:a) Avslutning

som har Akalla som slutstation. Kista
Träffcentrum ligger vid Kista Torg mittemot
kyrkan. Bilåkare åker E4 mot/från Arlanda, och
tar av mot Kista och åker sedan på skyltar mot
Kista och Kista Centrum.

Det finns ett stort antal restauranger i Kista Centrums ”Food Court” där man kan äta lunch.
Eftermiddagskaffe finns att köpa i anslutning till utställningslokalen. Vi vill gärna ha en indikation
på hur många som kommer från respektive klubb!
Återlämning av bilder kan ske direkt efter redovisningen om så önskas. Bilderna utlämnas och
kvitteras klubbvis av en representant från deltagande klubb. Vi vill dock eventuellt behålla några
bilder för utställning på Kista Bibl iotek veckan efter SVEFO! Bilder som inte hämtas kommer att
återsändas till respektive klubb.
Vid frågor kontakta Thomas Nilsson 08-752 86 92 eller
Thor-Leif Nicklin 08- 752 07 30 eller besök tävlingens hemsida
http://www.bahnhof.se/SVEFO, som uppdateras regelbundet.

VÄLKOMNA !
SVEFO, Kista Fotoklubb

SVEFO
Östra Svealands Fotoklubbar

DAGORDNING FÖR DISTRIKTSÅRSMÖTE DEN 30 NOVEMBER 2002

1.

Årsmötets öppnande samt fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna

2.

Fastställande av dagordning

3.

Upprop av ombud och fastställande av röstlängd'

4.

Val av ordförande för årsmötet

5.

Val av sekreterare för årsmötet

6.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med
mötesordföranden justera årsmötesprotokollet

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

8.

Revisorns berättelse

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.

Behandling av motioner och styrelsens förslag

11.

Fastställande av avgifter för kommande år

12.

Val av ordförande

13.

Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen

14.

Val av suppleanter till styrelsen

15.

Val av revisorer och en revisorssuppleant

16.

Val av valberedning, varav en sammankallande, inför näst årsmöte

17.

Frågor rörande kommande årsmöten

18.

Övriga frågor

19.

Årsmötets avslutning

SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar
Verksamhetsberättelse
1 oktober 2001 - 30 september 2002

Funktionärer:
Ordförande
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedning

Sven Gedda
Jan Bergman
K-G Gramén
Åke Tegbäck
Bastiaan Hakkert
Patrik Österberg
Eva Carnestedt
Lennart Dahlkvist
Jan Better
Margareta Molén
Ulf Larsson
Kerstin Blomberg
Britt Rehnfeldt
Göran Kindwall

Danderyds FK
Danderyds FK
Enskede FK
Sundbybergs FK
Enskede FK
Nynäshamns FK
Danderyds FK
Enköpings FK
Danderyds FK
Sundbybergs FK
Enskede FK
Danderyds FK
Enskede FK
Lidingö FK

Styrelsemöten:
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft fem st protokollförda styrelsemöten.
SVEFO-INFO:
har under verksamhetsåret utkommit med fem nummer.
Medlemmar:
Antalet medlemsklubbar har varit 21 st och antalet enskilda medlemmar har varit 7 st.
Arrangemang:
2001-11-25. SVEFOs årsmöte och SVEFO-utställningen som hölls i Lidingö Stadshus. Ett fyrtiotal
personer deltog i årsmötesförhandlingarna. Dryga hundratalet personer närvarade vid juryns
redovisning av SVEFO-utställningen. 383 bilder hade skickats in från 12 klubbar och 68 fotografer.
"Bästa klubb" blev Enskede FK och "Bästa fotograf" blev Dick Eriksson, Enskede FK.
Arrangör: Lidingö FK.
2002-01-19--20. Fotografiskt breddläger om digital bildbehandling. 54 personer deltog.
Medverkande: Lars Pettersson (Nikon), Lars Köhler (reklamfotograf) och Stefan Ohlsson (Fotogr.
Tidsskrift).
Arrangör: SVEFO-styrelsen.
2002-04-20. BILD-02 arrangerades av Enskede FK. Ca 35 personer närvarade vid redovisningen.
Nio klubbar och 43 fotografer deltog i tävlingen. Enskede FK vann klubbtävlingen och erhöll sin
andra inteckning i vandringspriset. ”Bästa fotograf” blev Anders Enarsson, Postens FK.
Arrangör: Enskede FK.

2002-10-13. Redovisning av SVEFO:s första digitalbildtävling. Närmare sextio bilder hade inlämnats
i de två klasserna (färgbild och svartvitt). SVEFO-styrelsen administrerade tävlingen
och Nynäshamns FK arrangerade redovisningen i Nynäshamn.
Arrangör: SVEFO-styrelsen och Nynäshamns FK.
Sittande styrelse tackar för det förtroende vi åtnjutit och ställer nu våra platser till årsmötets
förfogande.
Stockholm i november 2002
Styrelsen för SVEFO genom
Sven Gedda
Ordförande

K-G Gramén
Sekreterare

SVEFO Östra Svealands Fotoklubbar
Uppgjord: Jan.Bergman@svefo.cx
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KASSARAPPORT FÖR TIDEN 2001-10-01 - 2002-09-30

INGÅENDE BALANS
Skulder
Eget kapital

Tillgångar
12 100,89

Postgiro
Kapitalkonto

2 908,43
9 192,56
12 100,99

TRANSAKTIONER
Intäkter
Ränta på kapitalkonto
Ränta på girokonto
Tävlingar
Kursverksamhet
Bidrag från RSF
Årsavgifter klubbar 2002
Årsavgifter enskilda 2002

Kostnader

1
15
1
6
25

Intäkter minus kostnader
= årets resultat

49,82
3,38
400,00
250,00
500,00
300,00
700,00
203,20

Girokonto avgift
Hemsida
Tävlingar
Kursverksamhet
Arvoden
Kuvert SVEFO-INFO
Portoutgifter SVEFO-INFO
Portoutgifter övrigt
Priser/presenter
Kontorsmateriel
Styrelsemöten

580,00
2 469,00
405,00
277,00
3 500,00
345,00
809,50
80,00
906,00
20,00
500,00
9 891,50

15 311,70

UTGÅENDE BALANS
Tillgångar
Postgiro
Kapitalkonto

Kassarapport 01-02.doc

Skulder
18 170,31
9 242,38
27 412,69

Ackumulerat överskott
Årets resultat

12 100,99
15 311,70
27 412,69

