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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
SVEFO-stämman och SVEFO-utställningen
SVEFOs årsmöte hålls i hörsalen i Täby centrum söndag den 26 november 2006 kl 11.00.
I bifogade bilagor finner du alla årsmöteshandlingar: kallelse, vägbeskrivning, verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
SVEFO-utställningen med juryredovisninghålls traditionsenligt i samband med årsmötet.
Gensvaret från medlemmarna har varit mycket
stort i år, bland annat har det inkommit mer än
300 påsiktsbilder!
Läs mer i bifogade inbjudan från Danderyds
FK, som är årets värd. Där finner du också en
presentation av juryn.

Välkomna att delta i stämman, se utställningen, lyssna på juryredovisningen,
glädjas år egna eller andras framgångar
och umgås med likasinnade!

Vi vill påminna om Fotomässan som hålls i Nacka
Strand 10-12 november. Mässledningens ambition
är att fylla det tomrum som uppstod när fotomässan
i Göteborg lades ner. SVEFO deltar med en egen
monter. På mässan finner du i övrigt de flesta leverantörer i fotobranschen, bildutställningar och föredrag. Passa på att få en överblick av vad marknaden
har att erbjuda. Mer information med tider och program finns på www.foto2006.se eller som länk på
SVEFOs hemsida.
Nytt datum för Fotoworkshop
Den workshop med Stefan F Lindberg som tidigare
aviserats fick av olika anledningar skjutas upp och
hålls nu lördag den 2 december i Sundbyberg.
Bakgrunden till detta arrangemang är den mycket
uppskattade dag som några av oss fick vara med om
i våras. Vi vill verkligen rekommendera denna heldag, som vi genomför i samarbete med ABF, men
skynda att anmäla dig, deltagarantalet är begränsat
och först till kvarn gäller……!
Mer information om tider, plats, pris och program
finns i bifogade inbjudan.
Bilagor i detta nummer:
• Inbjudan till SVEFO-dagen från Danderyds FK
• Vägbeskrivning
• Kallelse till årsmöte med dagordning
• Kassarapport
• Inbjudan till workshop den 2 december
.

SVEFO har sedan en tid ny adress till
hemsidan: www.svefo.eu.

Till Dig som får SVEFOinfo:

Sprid informationen till övriga medlemmar i
klubben!

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@telia.com
SVEFO plusgiro 81 76 40-6, årsavgift 300 kr/klubb,
100 kr/enskild. Hemsida www.svefo.eu

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

DANDERYDS FOTOKLUBB
Postgiro 49 27 37 - 2

http://www.svefo.eu/danderyds.fk
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Välkomna till
SVEFO-stämman och SVEFO-utställningen
i hörsalen, Täby Centrum (se bifogad karta)
söndagen den 26 november 2006
Program:
10:30
11:00
12:00
13:00
15:00
17:00

Lokalen och utställningen öppnas
SVEFO-stämma
Lunch
Juryredovisning
(ca) kaffepaus
(ca) Avslutning

Välkomna till SVEFO-utställningen 2006 för att se deltagande bilder och lyssna till redovisningen av
juryns bildbedömning. Jury är Jan Hägerholm, Andreas Lindgren och Lazslo Incze som tillsammans
bildar ”Järfällafotograferna” (http://www.gazou.se/jarfallafoto/).
Janne Hägerholm har varit verksam som fotograf de senaste 30 åren. Under ett flertal år har han
arbetat som kommunal fotograf med dokumentationer, flygfotografering m.m.
Han har arbetat även som frilans med eget företag. Arbetar mycket i egen studio, främst med
människor som motiv. Arbetar även som lärare i studiofoto porträtt/reklam.
Andreas har sysslat med fotografering i olika former, både i studio och på plats. Han är den som
sköter mycket av tekniken vad gäller datorer och bildbehandling.
Laszlo är en Nikonfrälst fotograf som inte lämnar något åt slumpen när det gäller tekniken, utan
kräver ett perfekt resultat. Han älskar lika mycket att fånga det vackra ljuset ute i skärgården som att
skapa den perfekta bilden i studion.
Återlämning av bilder kommer att ske direkt efter redovisningen. Bilderna utlämnas och kvitteras
klubbvis av en representant för deltagande klubb. Bilder som inte hämtas, kommer att återsändas till
respektive klubb.
Det finns P-platser intill hörsalen. Observera att det är en 3 timmars parkering med P-skiva.
Uppdatera därför P-skivan under lunchuppehållet.
Det finns ett flertal restauranger inne i eller i anslutning till Täby Centrum. Eftermiddagskaffe finns att
köpa i anslutning till utställningslokalen.

Vid frågor, kontakta:
Jan Better
Jan Bergman

Välkomna!

08-96 12 24
08-768 23 53

Se även SVEFOs hemsida www.svefo.eu
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Hur du hittar till utställningslokalen. Hörsalen i bibliotekshuset vid
Täby Centrum
Ingången ligger intill Täby Närsjukhus. Det står Biblioteket över porten där du
skall gå in. Det finns en informationstavla i porten som hänvisar till hörsalen.
Hörsalen finns två trappor upp. Vi kommer att ha en skylt utanför porten.

Du kan resa med Roslagsbanan från Östra station kl. 10:05 till Täby Centrum. Du är framme
kl. 10:22
När du kliver av tåget går du igenom Täby Centrum enligt skiss ovan.
Se även bilväg från Norrtäljevägen med avfart vid Roslags-Näsby trafikplats.
På söndagar öppnar affärerna i Täby Centrum klockan 11. Det bör alltså finnas gott om
parkeringsplatser fram till klockan 10:30. Observera att det är en 3 timmarsparkering med Pskiva. Uppdatera därför P-skivan under lunchuppehållet.

D:\Documents and Settings\Jan\My Documents\DFK\SVEFO utställningen 2006\inbjudan karta_1.doc

SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

SVEFO håller sitt årsmöte söndagen den 26 november 2006 före
redovisningen av SVEFO-utställningens resultat. Tidpunkt och lokal meddelas
på SVEFO´s hemsida.
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 SVEFO´s styrelse och av 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 SVEFO´s
ordförande Åke Tegbäck tillhanda senast en månad före årsmötet, i år förlängt
till den 10 november.
I stadgarna §3.6 anges vilka ärende som årsmötet ska behandla..
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
Bengt Söderqvist
Bastiaan Hakkert
Lars Lindahl

(sammankallande)

0176-558 59
08-716 64 51
026-16 79 27

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

SVEFO
Östra Svealands Fotoklubbar
DAGORDNING FÖR DISTRIKTSÅRSMÖTE DEN 26 NOVEMBER 2006
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 nästa årsmöte
17. Frågor rörande kommande årsmöten
18. Övriga frågor
19. Årsmötets avslutning

SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar
Verksamhetsberättelse
1 oktober 2005 - 30 september 2006
Funktionärer:
Ordförande
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisorssuppleant

Åke Tegbäck
Jan Bergman
Sven Erik Johansson
Kurt Ekh
Bror Lord
Morgan Edström
Lia Malm
Siegbert Lorentz

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

Jan Better
Bengt Brundin
Ulf Larsson

Danderyds FK
Sundbybergs FK
Enskede FK

Bengt Söderqvist
Bastiaan Hakkert
Lars Lindahl

Norrtälje FK
Enskild medlem
Gävle FK

Valberedning

Styrelsemöten:
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft fem protokollförda styrelsemöten.
SVEFF-INFO:
Har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer.
Medlemmar:
Antalet medlemsklubbar var 23 och antalet enskilda medlemmar var 6 vid verksamhetsårets
slut.
Arrangemang:
2005-11-20. Vid SVEFOs årsmöte som arrangerades av Gävle Fotoklubb deltog 7 av
distriktets klubbar och två enskilda medlemmar närvarande.
Juryn för de ca 350 inlämnade bilderna till SVEFO utställningen hade varit medlemmar från
Gagnefs Fotoklubb Anna Andrén, Jan Forsmark, Lars Jonsson, Ragnar Nyberg och Dalle
Saxdahl. Resultatet presenterades på ett mycket trevligt och saklikt sätt av Dalle och Jan.
Titeln bästa fotograf delades av Märta Blom Gävle FK och Britt Rehnfeldt Enskede FK, priset
till bästa klubb gick för andra året i rad till Gävle FK och togs emot av värden och
ordföranden Lars Lindahl.
2006 02 01. Visning av Lee Friedlander utställningen på Fotografins hus.
På kvällen den 1 februari hade ett 25-tal SVEFOmedlemmar tagit sig till Fotografin Hus på
Skeppsholmen för att under ledning av Dorothea Flodin bese utställningen med Lee
Friedlander, 2005 års Hasselbladspristagare.

2006 04 04. Digitalbild 2006 arrangerades av Stockholms Leica klubb. Till årets tävling ,
hade inkommit 151 bilder (88 färg, 63 svartvita) av 31 fotografer från 8 klubbar. Jury var
Julia Peirone, Stockholm och Pernilla Zetterman, Stockholm. Bästa fotograf Stefan Arvinge
Gävle FK och bästa klubb blev denna gång Enskede FK
2006 10 14, hade vi planerat en fotoworkshop med Stefan F Linberg som skulle vara en
fristående fortsättning på den workshop vi hade på Biskops Arnö förra året. Tyvärr gick
informationen ej ut till medlemmarna i flera klubbar och vi beslöt att flytta fram workshopen
till ett senare datum, Workshopen är nu planerad till den 2 december, och vi har när detta
skrives bara ett begränsat antal platser kvar.
Sittande styrelse tackar för det förtroende vi åtnjutit och ställer nu våra platser till årsmötets
förfogande.
Solna i november 2006
Styrelsen för SVEFO genom

Åke Tegbäck
Ordförande

SVEFO Östra Svealands Fotoklubbar
Uppgjord: Jan.Bergman@svefo.eu
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06-10-27

KASSARAPPORT FÖR TIDEN 2005-10-01 - 2006-09-30

INGÅENDE BALANS
Skulder
Eget kapital

Tillgångar
27 580,70

Postgiro
Kapitalkonto

27 580,70
0,00
27 580,70

TRANSAKTIONER
Intäkter
Årsavgifter klubbar 2004/2005
Årsavgifter klubbar 2005/2006
Årsavgifter enskilda 2004/2005
Årsavgifter enskilda 2005/2006
Deltagaravgifter workshop

Kostnader
600,00
6 300,00
600,00
900,00
9 100,00
17 500,00

Giroavgift
Hemsida
Workshop
Evenemang
Portoutgifter SVEFO-INFO
Priser/presenter
Styrelsemöten

1
14
1

18

Intäkter minus kostnader
= årets resultat

776,00
494,00
000,00
275,00
220,00
380,00
300,00
445,00

-945,00

UTGÅENDE BALANS
Tillgångar
Postgiro
Kapitalkonto

Kassarapport 05-06

Skulder
26 635,70
_____0,00
26 635,70

Ackumulerat överskott
Årets resultat

27 580,70
_ -945,00
26 635,70

SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar
arrangerar i samarbete med

fotografisk workshop

”Det personliga uttrycket”
lördag den 2 december 2006 kl 9-21 i Sundbyberg
under ledning av fotografen

Stefan F Lindberg
Kursen syftar till att öka kunskapen i bildens språk och att genom det utveckla det
personliga uttrycket.
Bilder finns överallt omkring oss. I likhet med att vi lär oss skriftspråket för att kunna
kommunicera och informera finns det på samma sätt anledning att vi fördjupar oss i
bildspråket. Med ökad kunskap om bildens betydelse och påverkan kan vi lättare särskilja och ta till oss budskap. Genom att ge bildupplevelsen ett språk ökar medvetenheten om våra upplevelser och vi kan genom det utveckla det personliga bildspråket.
Det blir föredrag och praktiska uppgifter samt bildbedömning. Ta med digitalkamera!
Kursen kostar 650 kr (subventionerat av SVEFO!). För- och eftermiddagskaffe ingår.
Lunch intas på lämplig restaurang i närheten, var och en betalar för sig. Alla medlemmar
i SVEFO-anslutna klubbar samt direktanslutna är välkomna. Platsantalet är begränsat,
först till kvarn gäller!
Kursen genomförs i ABFs lokal, Esplanden 3C i Sundbyberg. Den ligger i tegelhuset vid
järnvägsövergången vid Esplanaden. Vid stationen gå uppgången mot Landsvägen, gå rakt
fram längs järnvägsspåret, förbi Sundbybergs Torg, gå igenom portalen med diverse
logotyper, rakt fram förbi uteservering vid Bällstabro Värdshus och därefter till
vänster, se skyltar. Bottenvåningen. Anmälan görs till Åke Tegbäck, 08-82 07 42,
a.tegback@telia.com. Avgiften inbetalas till SVEFOs plusgirokonto 81 76 40-6. Glöm
inte att ange ditt namn på talongen.

