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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
Ordföranden har ordet!
Bifogat är Norrtäljes inbjudan till SVEFO-04 och
kallelsen till årsmötet. Reglerna är bifogade och de
finns givetvis också via länk direkt från hemsidan
www.svefo.cx.
Jag ser fram mot en intressant tävling och redovisning i
Norrtälje. De uppmärksamma har säkert sett, nu senast i
tidningen FOTO, vilka fina framgångar fotografer och
klubbar inom vårt distriktet hade i RIFO, som i år
arrangerades av Husqvarna FK.
SVEFO-04 kan säkert för många bli en test inför nästa
års kollektioner och samtidigt bli en inspiration för
många av oss.
Uppsala Fotografiska Sällskaps motion till RIFOstämman antogs delvis. Vilket innebär att stämman
beslöt att nästa år testa att ha en klass för digital
inlämning för att utvärderas inför kommande år.
Vi har haft kontakt med Nordens Fotoskola på Biskops
Arnö om ett studiebesök under hösten. De har ställt sig
positiva till det. Se mer information i kalendariet här
bredvid. Titta gärna in på hemsidan där ny information
kommer ut först!

SVEFO-studiebesök
Torsdagen den 11/11 kl 16.00 är du välkommen på
studiebesök till Nordens Fotoskola Biskops-Arnö i
Bålsta. Tel: 0171-522 60. Se även skolans hemsida:
www.biskops-arn.se.
Vi kommer att träffa Stefan Lindberg som är lärare
på skolan,han kommer att berätta om skolan och
dess verksamhet. Dessutom har 1a års eleverna ett
vernissage där de redovisar deras arbete från
Grekland, ca kl.19.00 Anmälan till Anders
Rothman, ar@axeb.se senast 1/11-04.
SVEFO-årsmöte och utställning
Arrangeras av Norrtälje FK den 28 november. Se
separat inbjudan med detta SVEFO-INFO.
Nästa SVEFO-INFO
Kommer i oktober.

Ny SVEFO-medlem
Vi välkomnar Stockholmsbild till SVEFO!
Stockholmsbild är en relativt nyetablerad klubb.
Klubben startades av några fotointresserade 1999
men har inte etablerats som en formell förening
förrän i år. Klubben har i dag ca: 63 betalande
medlemmar och träffas normalt en gång i månaden.
Plåtar mest dia men även påsiktsbilder i färg och
digitalt förekommer. Verksamheten omfattar interna
fototävlingar och bildvisningar. Utflykter står också
på programmet. Klubben har egen hemsida: http://
www.stockholmsbild.se.

Bilagor till detta nummer

Åke Tegbäck
Ordförande

•
•
•
•

Kallelse till SVEFO-årsmöte och utställning.
Inbjudan till SVEFO-04 och regler.
Midsommargårdens utställning.
Kulturhusets fotoutställningar.

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 SVEFO ÅRSMÖTE
SVEFO håller sitt årsmöte söndagen den 28 november 2004 före redovisningen
av SVEFO-utställningens resultat. Tidpunkt och lokal meddelas i nästa SVEFOINFO.
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 av ett
ombud för varje medlemsklubb. Klubbarna har rätt att sända flera deltagare till
årsmötet men bara en har rätt att företräda klubben och delta i diskussioner och
beslut.
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, söndagen
den 26 september.
I stadgarna §3.6 anges vilka ärende 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
Sammankallande

Britt Renfeldt
Enskede FK tel 08 667 45 47
Thomas Wallgren Midsommargårdens FK

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.
SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar
Styrelsen

NORRTÄLJE FOTOKLUBB
inbjuder alla SVEFO:s klubbar och medlemmar till
årets stora fotoutställning:

SVEFO-04
Utställningen visas söndagen den 28 november i Folkets hus som ligger i centrala Norrtälje.
Juryn kommer då att redovisa sin bedömning av de insända bidragen. Närmare information
kommer i nästa SVEFO-INFO.
Regler för tävlingen bifogas. Bidragen registreras på SVEFO:s hemsida och sänds in klubbvis.
Klubbarna ansvarar för att bidragen följer gällande regler.
Bidragen skall vara Norrtälje FK tillhanda senast fredagen den 15 oktober!
Bekräftelse av mottagna tävlingsbidrag sker genom e-post eller eventuellt vykort. Glöm inte
att ange e-postadress.
Bidragen sänds till:

Norrtälje fotoklubb
c/o Jonas Eriksson
Lyhundravägen 24
761 73 NORRTÄLJE

Kostnaden per deltagare är 50 kr för en klass, 75 kr för två klasser och 100 kr för tre eller flera
klasser. Avgiften skall betalas in klubbvis senast fredagen den 15 oktober till Norrtälje
fotoklubbs postgiro 11 71 27-1. Skriv ”SVEFO-04” samt klubbens namn på talongen.
Den som vill fråga om tävlingen eller något annat kan kontakta:
• Jonas Eriksson, tävlingsledare i NFK, tfn 0176-22 90 56, jonasfoto@telia.com
• Bengt Söderqvist, ordf. i NFK, tfn 0176-558 59, adrid@telia.com
• Leif Sörensson, v ordf. i NFK, tfn 0176-22 35 81, leif.sorensson@lm.se
• Mikael Björkin, sekr. i NFK, tfn 0176-23 70 20, norrtaljefotoklubb@hotmail.com
Information finns också på SVEFO: s hemsida: www.svefo.cx
och NFK: s hemsida: www.norrtaljefotoklubb.se

Norrtälje Fotoklubb startades av ett gäng entusiaster 1948, på Café Hörnan. Idag finns både
klubben och kaféet kvar. Medlemsantalet har varierat genom åren och är idag ca 45 stycken.
Klubben har en klubblokal som även inrymmer en del utrustning såsom passepartoutskärare,
dator med skanner mm, där vi brukar ha våra månadsmöten. En populär klubbtävling är
”Månadens bild” med traditionella men även digitala påsiktsbilder. Den digitala tekniken
används av allt fler klubbmedlemmar. Klubben har arrangerat SVEFO-utställningen tre gånger
tidigare, 1965, 1978 samt 1993, och varit regelbundet representerad i tävlingen under årens lopp.

Regler för SVEFO-utställningen
1.

Utställningen omfattar följande grupper:
A Svartvit kollektion, 2-5 bilder.
B Färgdia kollektion, 2-5 bilder.
D Färgbild kollektion, 2-5 bilder.
E Svartvit enstaka bild.
F Färgdia enstaka bild.
G Färgbild enstaka bild.

2.

Motivvalet är fritt. Bilderna bör helst vara nytagna och får ej blivit prisbelönta vid
tidigareutställningar/tävlingar inom RSF och SVEFO. Varje fotograf rekommenderas att
inte använda samma eller snarlik bild i mer än en grupp.

3.

I varje grupp får endast 1 (ett) bidrag inlämnas per deltagare.

4.

Påsiktsbilder, grupp A, D, E och G monteras på kartong. Längsta sida inklusive
kartong/passepartout får inte vara längre än 40 cm och inte kortare än 20 cm. Bilder i
de svartvita grupperna får vara tonade i en annan färg.

5.

Diabilder, grupp B och F ska vara monterade mellan glas i en ram med format 5X5 cm.
Eventuell avmaskning skall göras mellan glasen.

6.

Alla bilder märkes med fotografens namn, fotoklubb, bildtitel och vilken
utställningsgrupp bilden deltar i. Ange gruppens bokstav. Kollektionsbilder ska även
numreras. Påsiktsbilder märkes på baksidan i övre vänstra hörnet. Diabilder ska, när
den betraktas rättvänd, ha en färgad punkt i nedre vänstra hörnet.

7.

Deltagarna registrerar sina bilder på SVEFO:s hemsida http://www.svefo.cx. Ett
lösenord för tillgång till klubbens konto erhålles från klubbens tävlingsansvarige.

8.

Bilder som inte följer dessa regler kommer inte att deltaga i bedömningen.

9.

Uttagna bilder kan komma att ställas ut under viss tid i anslutning till redovisningen om
arrangören har möjlighet att ordna detta.

10. Insändande av bilder innebär att ovanstående regler accepteras.
11. Ett till den tävlingsansvarige separat tilldelat lösenord ger via SVEFO:s hemsida
tillgång till alla klubbens deltagares registreringar. En utskriven kopia bifogas då
klubben sänder in bilderna till arrangörsklubben. Tag kontakt med arrangörsklubben
om Internet inte kan hanteras.
12. Försändelserna ska emballeras mycket väl. Emballaget ska kunna användas vid
bildreturneringen. Arrangören kommmer att hantera insänt bildmaterial med största
varsamhet, men kan inte ikläda sig ekonomiskt ansvar för eventuella skadade eller
förlorade bilder.
13. Ange en e-postadress dit arrangörsklubben kan bekräfta att den mottagit bilderna och
deltagaravgiften. Endast i de fall e-post ej kan hanteras skall ett adresserat och
frankerat “svarskort” medsändas tillsammans med bilderna

Här kommer lite uppgifter från Midsommargårdens fotoklubb.
Utställningen kommer ha följande öppet tider.
Medlemmar i Midsommargårdens Fotoklubb ställer ut och inbjuder till vernissage
på Midsommargården.
Vernissage: 5 september kl. 12 .00-16.00
Utställning: 6 september – 29 september
Öppettider: Måndag – Torsdag 10.00-20.00
Fredag:
10.00-14.00
Besöksadress: Telefonplan 3
Tunnelbana 24 till Telefonplan.

Vi kommer ha ett Tema som vi kallar Tävling & Utställningsbilder.
Det är bilder som medlemmarna har tävlat med både internt och i andra tävlingar utanför
klubben under 2004.
Där besökarna kommer att kunna rösta på den bild han eller hon tycker bäst om. Vi
kommer även ha bildspelsvisning i aulan under vernissages dagen.
Sedan kommer utställningen innehålla bilder som klubbens fotografer tagit under åren.

Vernissages bilden har Bengt Gustafsson tagit.

Missa inte höstens stora fotoutställning:
INSTABILT
Nya riktningar inom svensk fotografi
11 september 2004 – 9 januari 2005
Kulturhuset, Galleri 3
2000-talets hittills mest omfattande grupputställning med samtida svensk fotografi. Över
fyrtio konstnärer representerar en ny generation fotografer med nya grepp om
bildskapande. Orden för dagen är instabilitet, obestämbarhet, öppenhet.
Flera av utställningens fotografer är välkända; Miriam Bäckström, Lars Tunbjörk, JH
Engström, Maria Miesenberger och Annica Karlsson Rixon. De flesta har dock debuterat
under de senaste åren som till exempel Dejan Antonijevic, Helena Blomqvist, Jenny
Källman och Pernilla Zetterman.
Svensk fotografi har förändrats dramatiskt under de senaste tio åren. "Instabilt" vittnar om
en ny dynamik inom konsten där fotografin spelar en vital roll, både som katalysator och
som uttolkare. Utställningen visar ett rikt, vågat fotografi och beskriver ett Sverige i
rasande förvandling. Det är en utställning vars mål är att skapa en dialog kring fotografi,
fotografiska tillämpningar och vad bilden speglar, dissekerar och debatterar.
Curatorer: Peder Alton och Helene Boström. Utställningen är producerad av Kulturhuset.
Entré 40 kr
T.o.m. 18 år fri entré
med Kulturhuskortet fri entré
För vidare information se www.kulturhuset.stockholm.se
Guidade visningar ges söndagar kl. 14.00
Visningar kan även beställas på tfn 08-508 31 408, tis-fre kl. 9.00-12.00

Åh!

Fotografier av Stina Brockman. 4 september—7 november, Foajé 3, våning 3, Kulturhuset.
Vernissage lördag 4 september kl 13-16. ”I en ny serie svartvita fotografier av Stina
Brockman gestaltas det omedvetna, människans inre. Oskärpa i bildkompositionen uttrycker
underliggande spänning”.

