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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
Årsmötet
SVEFOs årsmöte med tillhörande utställning hölls i ett
vintrigt Norrtälje den 28 november. Delegater från 13 av
25 medlemsklubbar var närvarade vid stämman som leddes av Åke Tegbäck. De traditionella ärendena som genomgång av styrelsens berättelser från den gångna året,
beviljande av ansvarsfrihet och val av ny styrelse klubbades raskt igenom. Vidare beslutade stämman formellt
att Bildtävlingen utgår och ersätts av Digitalbildtävlingen. Vidare diskuterade man SVEFO-utställningens klass
”Experiment”, vilket ledde fram till att frågan skall behandlas vidare på nästa klubbledarträff, liksom ett förslag om att ge en yngre medlem möjlighet att presentera
sig i samband med SVEFO 2005 med en egen utställning. Årsmötet avslutades med att Lars Lindahl hälsade
alla välkomna till SVEFO 2005 i Gävle.

Ny styrelse
Årsmötet valde ny styrelse med följande utseende:
Åke Tegbäck
Sundbybergs FK ordförande
Jan Bergman
Danderyds FK kassör
Bror Lord
Enskede FK
sekreterare
Daniel Holking
Vällingby FK
Sven-Erik Johansson Enskede FK
Morgan Edström
Midsommargården FK suppleant
Dag Sjöblom
Lidingö FK
suppleant
Siegbert Lorenz
Enskede FK
suppleant
Vidare valdes Jan Better, Danderyds FK och Olle Bjernulf, Lidingö FK till revisorer med Ulf Larsson, Enskede
FK som revisor. Valberedning blev Bastiaan Hakkert,
Enskede FK och Eva Carnestedt, Danderyds FK med
Bengt Söderqvist som suppleant.

! Nu är det dags 1…..
..att betala årsavgiften till SVEFO!
300 kr/klubb eller 100 kr för enskild medlem sätts in på SVEFOs postgirokonto 81 76 40-6. Glöm inte att ange avsändare.

! Nu är det dags 2…..
...att uppdatera klubbens uppgifter till SVEFO!
Du kan gå in och uppdatera på SVEFOs hemsida, använd
samma lösenord som tävlingsansvarig fick i samband med senaste SVEFO utställningen. Om du har glömt lösenordet, kontakta
Jan Bergman telefon 08-768 23 53.

Digitalbildtävlingen
Som framgår av referatet från årsmötet beslöts att den tidigare
Bildtävlingen i fortsättningen skall vara en digitalbildtävling.
Årets upplaga arrangeras av Enskede FK. Alla detaljer med
lokal och tekniska förutsättningar är i skrivande stund inte klara, men vi vill dock redan nu ge lite kort information innan ni i
klubbarna har vårens första möten.
Tävlingen är öppen för alla medlemmar i SVEFO-anslutna
klubbar liksom enskilda medlemmar. Två klasser, svartvitt och
färg, 3 bilder/klass och deltagare. Klubbvis inlämning, sista
inlämningsdatum är den 25 februari.
Vi återkommer i nästa nummer med uppgifter om teknik, bildstorlek, adress, avgift samt var och när redovisningen kommer
att ske.

Klubbledarträff
Vi planerar att genomföra en klubbledarträff i vår i
Stockholm. Mer information kommer i nästa nummer av detta
blad.

Nästa nummer av SVEFO-info
beräknas utkomma i slutet av januari/början av februari med
bland annat alla detaljer om Digitalbildtävlingen och klubbledarträffen.

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom
SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFOs ordförande: Åke Tegbäck, Linnévägen 4
169 33 Solna .Tel 08-820742. 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 ca 5 nr/år
SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och bidrag
från alla klubbar. Redaktör Sven-Erik Johansson
Tel 08-612 82 07, sej@bredband.net

