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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
Ordförande har ordet!
Med detta SVEFO-INFO bifogas kallelse till årsmötet och
SVEFO-utställningen söndagen den 30 november. Även reglerna bifogas (de finns också på hemsidan). Som ni säkert nu
vet fick styrelsen ingen arrangerande klubb detta år utan vi i
styrelsen har undantagsvis tagit på oss uppgiften med detta
arrangemang.
Vi kommer under den närmaste tiden att kontakta flera av
klubbarna för säkra den närmaste arrangemangen inom SVEFO: Digitalbild-04 och SVEFO-04.
Givetvis skulle vi i styrelsen bli mycket glada om någon
klubb tog kontakt med oss, och ställde upp för oss alla i SVEFO.
Jag tror och vet av egen erfarenhet att en uppgift som denna
kan ses som en utmaning men samtidigt kan jag också säga
att den helt säkert blir en positiv erfarenhet och rolig uppgift
för den arrangerande klubben.
Vi i styrelsen hoppas på ett stort deltagande i SVEFOutställningen och att vi tillsammans skall få en trevlig november söndag.
Ordförande
Åke Tegbäck

SVEFO-utställning och årsmöte
30 november i Wallenbergsalen, hus 3, Kräftriket
(mitt emot Albano), Stockholms universitet. För karta se: www.fek.su.se/kraftriket/map.html.

Annonstavlan
Midsommargårdens FK ställer ut
Medlemmar i Midsommargårdens fotoklubb ställer
ut och inbjuder till vernissage på Midsommargården.
Välkomna den 14 September 2003, kl 12-16. Ta tunnelbana linje 24 till Telefonplan. Utställningen har
öppet: Måndag-torsdag kl 10-20, fredag kl 10-14.
Utställningen pågår till och med 2 oktober.
Bilder till RSFs årsbok
Alla klubbar som sänder in bilder till RSFs årsbok
garanteras att få åtminstone en bild med! Sista dag
för att skicka in är den 10 september. Mer info om
vart du sänder bilderna på www.svefo.cx.

Big shot
Inom ramen för The Lennart Nilsson Conference
kommer det att anordnas en "Big Shot" den 9 oktober. Arrangören vill komma i kontakt även med fotoklubbar i Stockholmsområdet för att inbjuda oss att
delta. Kontaktpersonen är Staffan Larsson, Föreningen för Medicinsk och Teknisk Fotografi. Ni kan läsa
mer om arrangemanget genom att gå vidare deras
hemsida www.fmtf.org.
Enskede FK Fotomaraton
Då det inte kommit in tillräckligt med anmälningar
blir vi tyvärr nödsakade att ställa in vår ”Fotomara”.
Om någon skulle vilja ställa frågor kring inställandet
eller om betalad startavgift går det bra att kontakta
Lars Thulin på 08-740 25 08, 070- 995 13 41.
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Inbjudan till SVEFO-03.
Kallelse till årsmötet.

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom SVEFO –
Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFOs ordförande: Åke Tegbäck, Linnévägen 4, 169 33
Solna.Telefon 08-82 07 42. E-post: ake.tegback@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.
SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och tips från alla
klubbar. Redaktörens e-post: eva.carnestedt@svefo.cx

SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

SVEFO håller sitt årsmöte söndagen den 30 november 2003 före
redovisningen av SVEFO-utställningens resultat. Tidpunkt och lokal meddelas
i nästa SVEFO-INFO.
Årsmötet är den högsta beslutande instansen inom SVEFO. Det är framför allt
där som klubbarna kan föra fram sina synpunkter på SVEFO och dess
verksamhet och komma med förslag till hur SVEFO skall arbeta.
Årsmötet består av de ordinarie ledamöterna i SVEFOs styrelse och ett ombud
för varje medlemsklubb. Klubbarna har rätt att närvara med flera deltagare vid
årsmötet men endast det utsedda ombudet har rätt att deltaga i eventuella beslut
som kräver omröstning.
Både medlemsklubbar och enskilda medlemmar i SVEFO har stadgeenligt rätt
att sända motioner till årsmötet. Eventuella motioner ska vara SVEFOs
ordförande Åke Tegbäck tillhanda senast två månader före årsmötet, måndagen
den 30 september.
I stadgarna §3.6 anges vilka ärenden som årsmötet ska behandla. Styrelsen
kommer inte att föra fram några andra frågor till årsmötet.
Årsmötet ska förrätta val av styrelseledamöter m.fl. Valen förbereds av den
valberedning som förra årsmötet utsåg. Den klubb som har förslag till eller
synpunkter på valen bör ta kontakt med valberedningen
Carl Blom (sammankallande)
Britt Rehnfeldt

Gävle FK
tel 026-18 09 74
Enskede FK tel 08-667 45 47

SVEFOs styrelse hoppas att många klubbar kommer att deltaga i årsmötet och
att vi kan få givande diskussioner om SVEFOs arbete. Det är årsmötet som ska
dra upp riktlinjerna för den kommande styrelsens arbete.
Styrelsen
SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar

SVEFO–03
Inbjudan till alla SVEFOs klubbar och dess medlemmar
till årets stora fototävling och utställning
Utställningen visas söndagen den 30 november i hus 3, Kräftriket (mitt emot Albano),
Stockholms universitet, som ligger ett stenkast från Roslagstull i Stockholm. Juryn kommer
då att redovisa sin bedömning av de insända bilderna. Närmare information kommer i nästa
SVEFO-INFO.
Vi bifogar regler för deltagandet. Bidragen skall sändas in klubbvis och åtföljas av följesedlar
noggrant ifyllda. Klubben svarar för att bidragen följer gällande regler.
Bidragen skall vara inlämnade senast onsdagen den 15 oktober!!
Sänd med ett frankerat vykort adresserat till den deltagande klubbens tävlingsledare eller en
e-mailadress som vi kan använda. Per kort eller e- mail kommer vi att bekräfta att
tävlingsbidragen mottagits.
Bidragen sändes till:

Jan Bergman
Ringvägen 39
182 46 Enebyberg

Kostnaden för att deltaga är 50 kr för en klass, 75 kr för två klasser och 100 kr för tre eller
flera klasser per deltagare. Avgiften skall betalas in klubbvis senast onsdagen den 15 oktober
till SVEFOs postgiro 61 76 40-6. Skriv ”SVEFO-utställningen–03” och klubbens namn på
talongen. Klasserna som finns är:
Svartvit kollektion, 2-5 bilder
Färgdia kollektion, 2-5 bilder
Färgbild kollektion 2-5 bilder
Svartvit enstaka bild
Färgdia enstaka bild
Färgbild enstaka bild
Den som vill fråga om något kan ringa någon av:
Åke Tegbäck
08-82 07 42
Jan Bergman
08-768 23 53
Bastiaan Hakkert
08-716 64 51
Morgan Edström
08-645 59 09
Eva Carnestedt
08-755 43 84

