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Påminnelse:
De klubbar som inte betalat medlemsavgiften till
SVEFO för 2008 bör göra det snarast! Är inte
avgiften betalad har klubben ingen rösträtt på
stämman och dess medlemmar kan inte delta i
SVEFO-utställningen!
.

Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
I detta SVEFOinfo finner du inbjudan till
SVEFO-stämman och utställningen. Som tidigare meddelats är det Midsommargårdens FK
som står för värdskapet. SVEFO hålls
Söndag den 23 november i
Midsommargården vid Telefonplan
Aktiviteterna börjar med årsstämma kl 11.00
varefter juryredovisningarna följer direkt efter
lunch kl 13.00.
Du finner alla detaljerna i bifogade inbjudan
från Midsommargårdens FK. Lägg märke till
att man önskar förhandsanmälan från er som
önskar köpa en enklare lunch.
Bifogat finns också dagordning för stämman,
styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska rapporten för det gångna verksamhetsåret.
Till Telefonplan kommer du enklast genom att
ta tunnelbanan till just Telefonplan!
Väl mött en 23 november!

Fotoutställningar finns det en hel del av i Stockholm i dessa dagar. Kulturhuset visar årets Hasselbladpristagare Nan Goldin och en intressant spansk
utställning.
Nordiska Museet visar en utställning med bilder av
Mary Ellen Mark.
Håkan Strand, medlem i Lidingö FK visar ”Water
Works” på Galleri Ikon, Skånegatan 81 fram till
den 23 november. Rekommenderas varmt!
I förra numret av SVEFOinfo aviserades en porträttfotokurs som preliminärt skulle ha genomförts
i november. Av olika skäl blev det inte så, men nu
är en ny kurs planerad till den 24 januari 2009.
Kontakta Sven-Erik Johansson för mer informatio:
sej@bredband.net, alternativt 08-6128207 eller
070-3117478. Mer info kommer att sändas till dem
som anmält intresse i mitten av november.

I år har det blivit extra många bilder att beskåda på
SVEFO-utställningen. Hela 394 påsiktsbilder och
72 DIA.
Se hela utställningskatalogen på SVEFOs hemsida.
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

hälsar
VÄLKOMMEN TILL SVEFO –08
den 23 november 2008 i Midsommargården, Telefonplan 3, Stockholm.
(röd T-banelinje 14 till Telefonplan)

Program:
10:30 Lokalen och utställningen öppnas
11:00 SVEFO-stämma
12:00 Lunch
13:00 Juryredovisning
15:00 (ca) kaffepaus
17:00 (ca) Avslutning
Årets jury är Lina Haskel och Elin Kudo
Lina är frilans. Fördelar sin tid mellan USA och Sverige. Utbildning vid Internationell Center of
Photografy i N.Y. och gjorde sin praktik på Rolling Stone Magazine. Under 2008 vikarierat som
bildredaktör på Expressen.
Haft utställningar i New York och Stockholm. Flera internationella utmärkelser.
www.linaphoto.com
Elin är också frilans och för närvarande bildredaktör på Metro. Har också jobbat på Helsingborgs
Dagblad. Utbildning vid Mittuniversitetet i Sundsvall, linjen Fotojournalistik.
Hon har ”plåtat” i Kina, Japan och Ryssland
www.elinkudo.com

Det är brist på restauranger med söndagsöppet i närheten av
Midsommargården. Det kommer att finnas en enklare lunch, även vegetariskt
alternativ för 50:- inkl.dryck. Anmäl om Du vill ha lunch till
christer.fahlberg@comhem.se
eller ett SMS till 070 308 16 87
Eventuella frågor besvaras av:
Kurt Ekh, kurt_ekh@hotmail.com, 070 424 43 44
Bengt Gustafsson, bengt_foto@telia.com, 070 717 01 81

SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

SVEFO håller sitt årsmöte söndagen den 23 november 2008 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. (uppgiften gick till styrelsen och
Lars Lindahl enligt årsmötesbeslut) Den klubb som har förslag till eller
synpunkter på valen bör ta kontakt med valberedningen
Åke Tegbäck

(sammankallande)

Lars Lindahl

08 – 82 07 42
026-16 79 27

SVEFO´s styrelse hoppas att många klubbar kommer att delta 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 23 NOVEMBER 2008

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 2007 - 30 september 2008
Funktionärer:
Ordförande
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Åke Tegbäck
Jan Bergman
Sven Erik Johansson
Kurt Ekh
Jan-Olav Wedin
Morgan Edström
Kristina Leistedt
Suppleant

Sundbybergs FK
Danderyds FK
Enskede FK
Midsommargårdens FK
Danderyds FK
Midsommargårdens FK
Bländaren
vakant

Revisor

Jan Better
KG Gramén

Danderyds FK
Enskede FK

Revisorssuppleant

Bengt Brundin

Sundbybergs FK

Valberedning

Styrelsen
Lars Lindahl

Gävle FK

Styrelsemöten:
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft fem protokollförda styrelsemöten.
SVEFO-INFO:
Har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer.
Medlemmar:
Antalet medlemsklubbar var 24 och antalet enskilda medlemmar var 6 vid verksamhetsårets
slut.

Arrangemang:
16-18 november 2007, deltog vi med monter på Fotomässan i Nacka strand. Vi hade detta år
för första gången också bilder utställda på ”Planket”
25 november 2007, SVEFOs årsmöte och SVEFO utställningen arrangerades av Fotoklubben
Bländaren på Länsförsäkringar, 13 av distriktets klubbar och ingen enskild medlem var
närvarande vid årsmötet. Till utställningen hade vi fått in bilder från 66 fotografer
representerande 10 av distriktets klubbar (totalt 358 bilder). Bästa fotograf blev Stefan
Areving Gävle.
.

9-10 feb 2008, Danderyds FK arrangerade en kurs i digital bildhantering med Stefan Ohlson
som lärare för DFK och med inbjudan till SVEFO anslutna klubbar.

13 april 2008, arrangerade Gävle FK Bild 08 tävlingen. Före presentationen av Bild 08
visade Lars Lindal bilder från Maroco. Jury var pressfotograferna Lasse Halvarsson Gefle
Dagblad och Jenny Lundberg Arbetarbladet i Gävle.

5 mars 2008, Planerad bildvisning av JT Stake fick ställas in pga av ett allt för litet antal
anmälda besökare.

Under året har flera lokala arrangemang från klubbarna i distriktet genomförts i form av
utställningar och workshops, som har varit tillgängliga för de andra klubbarna. Som exempel
kan nämnas visningen för SVEFO klubbarna av ”Åtta perspektiv” ett MGF projekt och
utställning efter en längre kurs med Stefan F Lindberg som handledare. Till detta också den
välbesökta workshopen om digitalfotografi av Danderyds fotoklubb.

Sittande styrelse tackar för det förtroende vi åtnjutit och ställer nu våra platser till årsmötets
förfogande.

Solna i november 2008
Styrelsen för SVEFO genom

Åke Tegbäck
Ordförande

SVEFO Östra Svealands Fotoklubbar
Uppgjord: Jan.Bergman@svefo.eu

1(1)
www.svefo.eu

08-10-11

KASSARAPPORT FÖR TIDEN 2007-10-01 - 2008-09-30

INGÅENDE BALANS
Skulder
Eget kapital

Tillgångar
14 073,20

Plusgiro

14 073,20

TRANSAKTIONER
Intäkter
Årsavgifter klubbar 2007/2008
Årsavgifter enskilda 2006/2007
Årsavgifter enskilda 2007/2008
Okänd inbetalare
SVEFO-utställningen skärmar
Deltagaravgifter föreläsning

Intäkter minus kostnader
= årets resultat

Kostnader
3 900,00
100,00
400,00
300,00
1 394,00
150,00
6 244,00

Plusgirokonto avgifter
Hemsida
1
Portoutgifter övrigt
Priser och presenter
Styrelsemöten
Återbet. deltagaravg. föreläsning
Fotomässan
3
Övrigt
7

821,50
230,00
33,00
725,00
400,00
150,00
661,00
176,00
196,50

-952,50

UTGÅENDE BALANS
Tillgångar

Skulder

Plusgiro

Ackumulerat överskott
Årets resultat

Kassarapport 07-08.docx

_13 120,70
13 120,70

14 073,20
-952,50
13 120,70

Motion från Gävle Fotoklubb
till SVEFO:s årsstämma 2008-11-23.
Intresset för SVEFO:s digitalbildstävling BILD NN har ökat, uppladdningen av bilderna på
nätet har fungerat bra, liksom resultatredovisningen på distriktets hemsida, men tävlingen
kan ändå förbättras på några punkter.
A: Tävlingsjuryns redovisning skulle bli fylligare och intressantare om den fick ta ut några
hedersomnämnda bilder, som då belönades med ett plus(+) som på SVEFO-tävlingen.
Tävlingsbildernas kvalitet och juryns välvilja avgör naturligtvis antalet hedersomnämnda
bilder, men antalet noll till fem (0-5) kunde vara ett riktvärde.
Detta skulle öka antalet premierade fotografer och samtidigt minska möjligheten att flera
fotografer får samma placering i resultatlistan.
B: Bildernas storlek på visningsduken skulle ökas väsentligt, om bildtexten visades på en
separat duk eller som en textbild straxt före tävlingsbilden.
Maximala bildbredden kan då vara 1024 px och maximala bildhöjden 768 px vilket passar
4:3-formatet.
Filstorleken max 300 kB är bra med tanke på mängden filer som skall hanteras.
C: Toning kan ge en extra dimension åt en svartvit bild, men eftersom toningen numera görs
på många olika sätt, kan tveksamheter uppstå, om huruvida bilden uppfyller kriterierna för
en monokrom bild eller inte. Detta leder till konflikter mellan fotograf-tävlingsledarearrangör, om man nu inte låter den enväldiga tävlingsjuryn avgöra fallet. Vanligen brukar
emellertid juryn bedöma bilder, som alla uppfyller tävlingsreglerna.
Fråga: Skall vi ha kvar klassen MONOKROM-bild eller byta till SVARTVIT-bild?
Gävle 2008-09-30
Gävle Fotoklubb
…………………………………………………………….
Lars Lindahl
ordförande

Motioner från Midsommargårdens Fotoklubb
till SVEFO:s årsstämma 2008-11-23
Motion 1.
Bakgrund och mål
SVEFO-klubbarna rullar på i sina gamla julspår och en kraftsamling/fokusering runt en
gemensam utmaning kan vara utvecklande/vitaliserande för SVEFO-klubbarna.
Förslag
Förslagsvis bör SVEFO anordna tematävling, som sträcker sig över ett år. Bilder bedöms vid
två tillfällen, halvårsvis, varvid bilder poängsätts vid halvårsvisa sammankomster. Den som
har flest sammantagna poäng blir vinnare vid andra tävlingstillfället. Tekniken få anses
ovidkommande då bilder tävlar oavsett teknik då slutresultatet är viktigast inkluderat
konstfoto (manipulerade bilder exempelvis)
Tema(n) bestäms av SVEFOs ledning och i samband med detta
bestäms/föreslås/rekommenderas också tillfällen för förkovring (föredrag/utbildning/kritik)
under året i ämnet. Sammanfaller naturligt med första tävlingstillfället.
De bästa bilderna publiceras på något sätt.
--------------Motion 2.
Bakgrund och mål
Det behövs en tillströmning av unga fotointresserade till klubbarna då medelåldern inom
klubbarna är relativt hög..
Förslag
Några förslag utan detaljer beträffande tillvägagångssätt - bör diskuteras.
SVEFO befrämjar startande av ungdomssektioner inom fotoklubbarna.
SVEFO anordnar öppna (behöver ej vara medlem i fotoklubb) tävlingar riktat mot ungdomar.
SVEFO anordnar värvningskampanjer riktat mot ungdomar
SVEFO/Fotoklubbarna erbjuder gratis medlemskap för ungdomar mellan xx - yy år
----------------Motion 3
Bakgrund och mål
Konstfotografin genom exempelvis hjälpmedel som Photoshop blir allt vanligare och då
framförallt hos unga fotografer. SVEFO bör arbeta för att göra konstfotografin (exempelvis
manipulerade/arrangerade bilder) som ett naturligt inslag i SVEFOs aktiviteter.
Förslag
Successivt bygga upp intresse och förståelse för konstfotografin inom SVEFO-organisationen
genom föredrag, tävlingar mm.
Midsommargårdens Fotoklubb

