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Aktuell information från
Östra Svealands Fotoklubbar
I detta SVEFOinfo finner du inbjudan till
SVEFO-stämman och utställningen. Som tidigare meddelats är det LM Ericssons FK som
står för värdskapet. SVEFO hålls
söndag den 8 november
Kistavägen 25 i Kista
Aktiviteterna börjar med årsstämma kl 11.00
varefter juryredovisningarna följer direkt efter
lunch kl 13.00.

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 SVEFOutställningen!
Fotomässan
hålls den 13-15 november på Stockholmsmässan i
Älvsjö. SVEFO finns närvarande dels med en monter, dels ett ”bildplank” med medlemmars bilder. Vi
kommer också att visa bilder från SVEFO-utställningen. Glöm inte att skriva ut rabattkupongen som
mailades för ca en vecka sedan (ger 30 kr rabatt på
inträdet.
Det finns fortfarande platser kvar på
Porträttfotokursen den 7 november

Du finner alla detaljerna i bifogade inbjudan
från LM Ericssons FK. Lägg märke till att man
önskar förhandsanmälan från er som önskar
köpa en enklare lunch.

Kontakta Sven-Erik Johansson på 070-3117478 eller sej@bredband.net.

Bifogat finns också dagordning för stämman,
styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska rapporten för det gångna verksamhetsåret.

Till Dig som får SVEFOinfo:

Var Kistavägen 25 ligger framgår av bifogade
karta.

Sprid informationen till övriga medlemmar i
klubben!

Väl mött den 8 november!

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

LM Ericssons Fotoklubb
Inbjuder alla SVEFO-anslutna fotoklubbar och enskilda medlemmar till

SVEFO-09
den 8 november 2009, Kistavägen 25, Kista
(vägbeskrivning på nästa sida)

10.30
11.00
12.00
13.00
15.00
17.00

Program
Utställningen öppnas
SVEFO-stämma
Lunch
Juryredovisning
Kaffe
Avslutning

Årets jury består av Knut Koivisto och Serkan Günes
Knut Koivisto
Knut har porträtterat de flesta stora kändisar i Sverige.
Han är verksam som stillbildsfotograf vid TV- och filminspelningar.
Knut har även ett världsrekord, världens största valaffisch, som gav honom en plats
i Guinness rekordbok – för andra gången.
www.koivisto.se
Serkan Günes
Serkan är den förste och hittills ende svensk som vunnit ”Eric Hosking Award”.
Detta ses som den mest prestigefulla utmärkelsen man kan få som naturfotograf.
Serkan har medverkat i många tidskrifter och magasin både i Sverige och
utomlands.
www.serkangunes.com
Då SVEFO-09 hålls i Kista bör det inte vara brist på lunchrestauranger. Trots detta
kommer vi att erbjuda smörgås och dricka till självkostnadspris. Anmäl via mail eller
telefon om du vill ha lunchsmörgås.
Cristian Lintrup, cristian.lintrup@telia.com, 010-714 8908
Tohmas Vennberg, tohmas.vennberg@hotmail.com, 010-719 1147
Välkomna!
LM Ericssons Fotoklubb, www.erifk.se

Hitta till Kistavägen 25, Kista (röd punkt i kartan):

Se även www.sl.se för transport med kollektivtrafiken.

SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

SVEFO håller sitt årsmöte söndagen den 8 november 2009 före redovisningen
av SVEFO-utställningens resultat. Tidpunkt och lokal meddelas på kallelsen
till utställningen.
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 kassör
Jan Bergman tillhanda senast 4 nov.
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
FK Bländaren) enligt årsmötesbeslut) Den klubb som har förslag till eller
synpunkter på valen bör ta kontakt med valberedningen
Åke Tegbäck

(sammankallande)

FK Bländaren

( ej längre medlem i SVEFO)

08 – 82 07 42

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 8 NOVEMBER 2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Årsmötets öppnande samt fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna
Fastställande av dagordning
Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med
mötesordföranden justera årsmötesprotokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
Revisorns berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av motioner och styrelsens förslag
Fastställande av avgifter för kommande år
Val av ordförande
Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
Val av suppleanter till styrelsen
Val av revisorer och en revisorssuppleant
Val av valberedning, varav en sammankallande, inför nästa årsmöte
Frågor rörande kommande årsmöten
Övriga frågor
Årsmötets avslutning

SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar
Verksamhetsberättelse
1 oktober 2008 - 30 september 2009
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
Bländaren

Bländaren har lämnat SVEFO
under 2009

Styrelsemöten:
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 4 protokollförda styrelsemöten.
SVEFO-INFO:
Har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer.
Medlemmar:
Antalet medlemsklubbar var 23 och antalet enskilda medlemmar var 6 vid verksamhetsårets
slut.

Arrangemang:
14-16 november 2008, Fotomässa blev det även 2008,på Stockholmsmässan i Älvsjö.
SVEFO hade en egen monter medmånga bilder av medlemmar i våra anslutna
klubbar.Dessutom hade vi en utställning med bilder av medlemmarna Märtha Blom, SvenErik Johansson, Janina Vardonioch Daniel Lindberg.
23 november 2008, SVEFO-utställningen och stämman arrangerades av 50-årsjubilerande
Midsommargårdens FK. Intresset för utställningenvar mycket stort med totalt 466 verk av 79
fotografer från 12 klubbar. Bästa klubb blev Enskede FKoch utnämningen till bästa fotograf
delades av BirgittaM Holm, Stockholms FK och Morgan Edström, MidsommargårdensFK.
Juryarbetet utfördes av Lina Haskeloch Elin Kudo från nätverket Brudarna.Mer info om
utställningen finns på hemsidan.
.

5 april 2009, Bild 09 arrangerades av Danderyds FK. Det kom t totalt 386 bidrag fördelade på
172 monocroma bilder och 214 färg.bilder Sammanlagt deltog 75 fotografer från 14
klubbar.Bästa fotograf blev Christer Folkesson Vällingby FK och Bästa Klubb Danderyds FK

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 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 2009
Styrelsen för SVEFO genom

Åke Tegbäck
Ordförande

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

1(1)
www.svefo.eu

09-10-29

KASSARAPPORT FÖR TIDEN 2008-10-01 - 2009-09-30

INGÅENDE BALANS
Skulder
Eget kapital

Tillgångar
13 120,70

Plusgiro

13 120,70

TRANSAKTIONER
Intäkter
Årsavgifter klubbar 2007/2008
Årsavgifter klubbar 2008/2009
Årsavgifter klubbar 2009/2010
Årsavgifter enskilda 2007/2008
Årsavgifter enskilda 2008/2009
Fotomässan
Felaktig inbetalning
Verksamhetsbidrag från RSF

Intäkter minus kostnader
= årets resultat

Kostnader
2 400,00
6 300,00
300,00
100,00
400,00
630,00
200,00
1 500,00
11 830,00

Plusgirokonto avgifter
Hemsida
Portoutgifter övrigt
Priser och presenter
Styrelsemöten
Fotomässan
Felaktig inbetalning

1
1
4
8

559,50
354,00
33,00
085,00
100,00
936,00
200,00
267,50

3 562,50

UTGÅENDE BALANS
Tillgångar

Plusgiro

Kassarapport 08-09.docx

Skulder

16 683,20
16 683,20

Ackumulerat överskott
Årets resultat

13 120,70
3 562,50
16 683,20

