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Ordföranden har ordet!

Årsmöte 2005
Som tidigare aviserat äger årsmötet och SVEFO utställningen rum söndagen den 20 november i Gävle.
Bifogat finner du årsmöteshandlingar och information om SVEFO dagen i Gävle. Juryn för SVEFO
utställningen är Gagnef Fotoklubb.
Notera också det förslag till ändringar av reglerna
för SVEFO utställningen som kommer upp på årsmötet.
Om intresse finns försöker vi ordna en gemensam
bussresa till Gävle.
Innan årsmötet kommer några av oss att träffas i
samband med den planerade workshopen
i ”Bildkommunikation” på Nordens fotoskola Biskops-Arnö. Vi har fått 14 anmälningar.

När SVEFO-utställningen och SVEFO-stämman hölls i
Gävle förra gången anordnades gemensam resa med
buss från Nynäshamn och Stockholm. Vi var rätt många
som åkte med (kanske ett 25-tal). Förutom att vi fick en
billig resa så hade vi trevligt umgänge i bussen.
Vår fråga är nu, finns intresse bland klubbarna för en
liknande resa i år?
En första sondering pekar på en kostnad på ca 360 kr
per deltagare om vi blir omkring 25 resenärer.
Hör av er (helst klubbvis) till någon i SVEFO-styrelsen
(se nedan) senast 7 november.

Porträttfotokurs
Höstens porträttfotokurs genomförs lördag den 12 november i Stockholm. Mer information finns i bilaga 6 i
detta SVEFOinfo eller genom att kontakta Sven-Erik Johansson, telefon 08-612 82 07, 070-311 74 78 eller
sej@bredband.net

Bilagor i detta nummer

Vi ses på Biskops-Arnö och i Gävle.

Inbjudan till SVEFO-utställningen i Gävle med karta
Dagordning för årsmötet
Styrelsen verksamhetsberättelse
Kassarapport
Styrelsens förslag till nya regler för SVEFOutställningen
6. Inbjudan till porträttfotokurs

Åke Tegbäck
Ordförande

Väl mött på Biskops-Arnö och i Gävle!

Jag ser fram emot en trevlig och intressant SVEFOutställning med juryns redovisning av antagna bilder.
Allt i Gävle Fotoklubbs regi.

1.
2.
3.
4.
5.

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. a.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

Välkommen
Till
SVEFO-stämman och Bildutställningen i
Kulturhuset Lätting iGävle.
Söndagen den 20 november 2005

Välkomna att se SVEFO-utställningen och lyssna till redovisningen av
juryns bedömning. Jury för SVEFO –05 är Gagnef Fotoklubb.
Program:
10.30
Dörrarna öppnas för utställningen på kulturhuset Lätting.
11.00
SVEFO-stämman i Lättings konferenssal.
12.00
Lunch.
13.00
Juryredovisning.
14.30 (ca) Kaffepaus.
17.00 (ca) Avslutning.
Vägbeskrivning:
Vägbeskrivning, se bifogad karta. Kulturhuset Lätting ligger i gamla
fängelset bredvid Slottet.
Lunch:
Möjligheter finns att äta buffé i caféet. OBS! för de som
önskar detta måste förhandsbeställning göras till Lars
Lindahl. Tel 026/167927 el. mobil 070/2963770.
Andra matplatser finns i närheten.
Kaffe:
Kaffe, the och kalla drycker kommer att serveras i caféet på Lätting från
10.30. Kaffebröd och smörgåsar finns även att köpa.
Återlämning av bilder:
Återlämning av bilder kan ske direkt efter redovisningen om så önskas.
Bilderna utlämnas och kvitteras klubbvis av en representant från
deltagande klubb. Bilder som inte hämtas kommer att återsändas till
respektive klubb.
Visning före utställningen:
Lördagen den 19 november kommer allmänheten att kunna se
utställningens påsiktsbilder.
Frågor om tävlingen, lokala förhållanden o.s.v. besvaras av Lars
Lindahl 026/167927 el. Mobil 070/2963770.
Vi i Gävle FK ser fram mot en gemytlig dag med fotovänner från
SVEFO-distriktet.
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SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar

DAGORDNING FÖR DISTRIKTSÅRSMÖTE DEN 20 NOVEMBER 2005

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. Förslag till nya regler för SVEFO utställningen.
12. Fastställande av avgifter för kommande år
13. Val av ordförande
14. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
15. Val av suppleanter till styrelsen
16. Val av revisorer och en revisorssuppleant
17. Val av valberedning, varav en sammankallande, inför nästa årsmöte
18. Frågor rörande kommande årsmöten
19. Övriga frågor
20. Årsmötets avslutning

SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar
Verksamhetsberättelse
1 oktober 2004 - 30 september 2005
Funktionärer:
Ordförande
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedning
Suppleant

Åke Tegbäck
Jan Bergman
Sven Erik Johansson
Daniel Holking
Bror Lord
Morgan Edström
Dag Sjöblom
Siegbert Lorentz

Sundbybergs FK
Danderyds FK
Enskede FK
Vällingby FK
Enskede FK
Midsommargårdens FK
Danderyds FK
Enskede FK

Jan Better
Olle Bjernulf
Ulf Larsson

Danderyds FK
Lidingö FK
Enskede FK

Bastiaan Hakkert
Eva Carnestedt
Bengt Söderqvist

Enskild medlem (Sammankallande)
Danderyds FK
Norrtälje FK

Styrelsemöten:
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft fem st protokollförda styrelsemöten.
SVEFO-INFO:
Har under verksamhetsåret utkommit med sex nummer.
Medlemmar:
Antalet medlemsklubbar var 25 st och antalet enskilda medlemmar var 6 st vid
verksamhetsårets slut. Som ny medlem hälsas Föreningen Bländaren, och de enskilda
medlemmarna Bastiaan Hakkert och Kristiina Sepänmaa välkomna.
Arrangemang:
2004 11 28. Vid SVEFOs årsmöte och –utställning, som arrangerades av Norrtälje Fotoklubb,
deltog 13 av distriktets klubbar.
Dryga hundratalet personer var närvarade vid juryns redovisning av uttagna bilder.
"Bästa klubb" blev Gävle FK och "Bästa fotograf" blev Anders Enarsson Postens FK.
Jury var Måna Roos och Roine Karlsson båda från Norrtelje Tidning.
2005 05 09. Enskede Fotoklubb var årets arrangör av Digitalbildstävlingen . Trenden är
tydlig, att tävla med digitala bilder är populärt. Sammanlagt skickades 291 bilder in, varav
173 i färg och 118 i svartvitt, av 63 deltagare i 13 klubbar. Jury var Göran Segeholm. Han
berättade att han, sin vana trogen, hade bedömt bilderna utifrån vilka känslor bilderna
förmedlar och inte beroende på motiv eller hur skickligt bilderna är tagna.

Bästa klubb blev Enskede Fotoklubb. Vinnare i färgklassen blev Jim Emanuelsson från
Sundbybergs FK och i svartvitt Olivier Rod från Enskede FK.

2005 05 23. Klubbledarträff i Midsommargården, där representanter för 8 klubbar möttes
tillsammans med SVEFO styrelsen, för att diskutera den framtida utställnings och
tävlingsverksamheten. Diskussionerna som bla fördes i grupper utmynnade i att ett förslag till
ändringar av reglerna för SVEFO utställningen kommer att tas upp på årsmötet 2005.
Det fotografiska inslaget var ett engagerande föredrag framfört av Bruno Ehrs, vilken också
visade bilder från sina olika projekt. Vi fick också tillfälle att i Midsommargården bese
vernissagen av Bella Pictura – en grupp av 20 kvinnliga fotografer.
2005 10 29. Nästa verksamhetsår planerar vi en workshop i ”Bildkommunikation” på
Nordens fotoskola. Ledare är Stefan F Lindberg. 14 personer är anmälda när detta skrivs.
Sittande styrelse tackar för det förtroende vi har fått och vi ställer nu våra platser till årsmötets
förfogande.
Solna i november 2005
Styrelsen för SVEFO genom

Åke Tegbäck
Ordförande

SVEFO Östra Svealands Fotoklubbar
Uppgjord: Jan.Bergman@svefo.cx
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KASSARAPPORT FÖR TIDEN 2004-10-01 - 2005-09-30

INGÅENDE BALANS
Skulder
Eget kapital

Tillgångar
27 851,20

Postgiro
Kapitalkonto

27 851,20
0,00
27 851,20

TRANSAKTIONER
Intäkter
Årsavgifter klubbar 2003/2004
Årsavgifter klubbar 2004/2005
Årsavgifter enskilda 2003/2004
Årsavgifter enskilda 2004/2005

Kostnader
600,00
5 700,00
300,00
400,00
7 000,00

Giroavgift
Hemsida
Kursverksamhet
Evenemang utgifter
Kuvert SVEFO-INFO
Portoutgifter SVEFO-INFO
Portoutgifter övrigt
Priser/presenter
Styrelsemöten
Årsavgift Fotografins Hus

2
1
1

7

Intäkter minus kostnader
= årets resultat

688,00
119,00
500,00
113,00
70,00
332,00
14,50
634,00
600,00
200,00
270,50

-270,50

UTGÅENDE BALANS
Tillgångar
Postgiro
Kapitalkonto

Kassarapport 04-05.doc

Skulder
27 580,70
_____0,00
27 580,70

Ackumulerat överskott
Årets resultat

27 851,20
_-270,50
27 580,70

SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar
Styrelsens förslag till ändring av:
SVEFO utställningens regler
Bakgrund:
Representanter för 8 klubbar möttes tillsammans med SVEFOs styrelse den 23 april 2005 i
Midsommargården för att diskutera gemensamma frågor, främst den framtida
utställnings/tävlingsverksamheten. Diskussionerna som bla fördes i grupper utmynnade
i följande förslag till ändringar:
• Gör gemensamma grupper för färg och svartvitt i påsiktklasserna kollektioner och enstaka.
• Öka antalet bilder i grupperna ”enstaka bild” från 1 till 3 i respektive grupp.
• Tillåt 7x7-dia i ”enstaka”.

samt också rekommendationer till arrangörerna och SVEFO som framgår av SVEFO Info från
maj 2005
Förslag:
1

Två nya grupper skapas och ersätter tidigare 4 grupper
Enstaka påsikt

- ersätter tidigare grupper E och G

Kollektion påsikt

- ersätter tidigare grupper A och D

2

Antal bilder i grupperna ”Enstaka påsikt/dia” max 3 stycken.

3

I grupp F färgdia enstaka tillåtes också dia i formatet 7x7.
anm. en påsikts bild kan vara antingen svartvit eller färg bild

SVEFO styrelsen
Nov 2005-10-20
Åke Tegbäck

Nyfiken på porträttfoto?

Porträttfotografering lördag den 12 november 2005 i Stockholm.
Kursen är upplagd på samma sätt som tidigare kurser jag genomfört. I kursen kommer
bland annat följande att behandlas:
•
•
•
•
•
•
•
•

vad är ett porträtt?
grunderna i ljussättning
olika typer av ljus
olika typer av lampor och blixtar
kameror, objektiv, film och andra tillbehör
olika modeller (breda och smala ansikten, glasögon mm)
hur uppträder man som fotograf?
hur hantera modellen?

Vi kommer att gå igenom de olika momenten såväl teoretiskt som i praktiska demonstrationer. Du kommer att få möjlighet att själv prova på att sätta ljus och fotografera. Vi
kommer att se på bilder tagna av bl a kända fotografer. Och så blir det tillfälle till
frågor och diskussioner. I kursen ingår också ett kompendium.
Ta gärna med dig kamera, analog eller digital (det blir tillfälle att ta egna bilder.)
Antalet deltagare är maximerat till 12 st.
Kursen kostar 400 kr för en hel dag kl.10-18 inklusive modell.
Kontakta mig, Sven-Erik Johansson på telefon 08-612 82 07, 070-311 74 78 eller mail
sej@bredband.net för mer information och anmälan. När du anmält dig så får du mer
detaljinformation ca 2 veckor före kursen.
Välkommen!

Sven-Erik Johansson

