
 
 
 
 
 
 

 
Lidingö Fotoklubb 
Verksamhetsberättelse 2019          
 
Styrelse  

Anders Bauer Ordförande 
Hans Ölander Ekonomiansvarig/medlemsregister, månadsbrev 

 Christer Prinzell Mötessekreterare, bildgalleriet, årets bild 
 Elisabet Lingö Reseansvarig, deltagar- & kaffelista 

Jani Westman Teknik/visningar 
Stefan Zander Teknik/visningar, Facebook 
Sonja Tydén Månadsmöten 
Atze Dijkstra Månadsmöten 
Carina Bengtsson Månadsmöten, tävlingsteman  
Roger Moe Månadsmöten 
Marie Junde Månadsmöten 

 
Revisorer Lennart von Sydow och Tomas Berg, suppleant. 

 
Klubbträffar & program 
 
30 januari Bildspel ”Naturbilder och rodeo från Pacific Northwest” av Roger 

Moe, årsmöte, val av ’Årets bild’ samt en bildvisning av Tomas Berg 
”Österut med Transsibiriska järnvägen”.  

 27 februari Scandinavian Photo. Gäst Elisabeth Landberger, djur/naturfotograf.  
 27 mars Gäst Per-Anders Pettersson, dokumentärfotograf. Tema: Jubileum.  
 24 april Gäst Hans Strand, landskap. Tema: Snö (i svart/vitt). 
22 maj Gäst Thomas Jågas, naturfotograf. Tema: Blå timmen. 
28 augusti Gäst Stefan F Lindberg, bildjournalist. Tema: Sport. 
25 september ”Från digital fil till väggen, på olika sätt” - temamöte. 
23 oktober Gäst Magnus Lundborg, undervattensfotograf. Tema: Kollektion 
27 november Gäst Malin Jochumsen, gatufotograf. Tema: Färgstarkt. 
11 december Bildduell, Årets gatufotograf, med C-H Segerfeldt som domare (in-

ställt, körs i januari 2020). Tema: Symmetri (med Carina Bengtsson 
som domare). 

Klubbmästare Projektionsklassen: Kerstin Persson 
2:a Gunnela Blomquist, 3:a Mats Rudolfsson 
 

 Påsiktsklassen: Mats Rudolfsson 
2:a Kerstin Persson, 3:a Andreas Welander 
 

 Alla ”medaljörer” får välja ett pris från någon av våra sponsorer. 

 I månadstävlingarna fick vinnande fotografer böcker från bokförlaget 
Max Ström, presentkort från Scandinavian Photo, Photohome, BGA 
Fotoprodukter eller Olympus eller böcker från Hydrographica.  



Bildduellen Vinnare i Bildduellen i december blev Anders Andersson. 

Årets gatufotograf Vinnare i den av C-H Segerfeldt instiftade tävlingen Årets gatufoto-
graf, med temat ”Glädje” blev i år … Tävlingen fick skjutas upp till 
januarimötet 2020 p g a av sjukdom. 

Årets bild ”Årets bild 2018” röstades fram på årsmötet 2018 och vinnare blev 
Atze Dijkstra. Atze fick välja en utskriven och inramad bild eller ett 
presentkort från Scandinavian Photo. 

Årets fotoresa Årets fotoresa gick till Höga Kusten och metropolen Ullånger med 
boende och mat på Ullångers Hotell & Restaurang. Med 25 deltagare 
fyllde vi en stor del av hotellet. Som vanligt ansvarade vår reseledare 
Elisabet Lingö för ett toppenarrangemang under hela långhelgen 
(torsdag – söndag). Efter middagen på torsdagskvällen berättade gäst-
fotografen och vår guide Anders Dahlin, boende i Ullånger, om 
lämpliga platser för fotografering under vår helg i Höga Kusten. An-
ders var även med under hela helgen och hjälpte oss med guidning och 
fototips, mycket uppskattat. På lördagskvällen blev det sedvanlig bild-
diskussion kring våra bilder tagna under resan under ledning av Jani 
Westman. Det blev, som alltid, ett mycket trevligt och uppskattat ar-
rangemang. Många av deltagarnas bilder ligger nu i fotogalleriet på 
klubbens webbplats. 

Facebooksidan Klubbens Facebooksida, Lidingö Fotoklubb, har för närvarande 
drygt åttio medlemmar. Facebooksidan är ett mycket aktivt och ett 
viktigt forum för klubbens medlemmar. Sidan administreras av Stef-
an Zander.  

Gatufotografering C-H Segerfeldt fortsätter att leda Gatufotogruppen, en mycket aktiv 
grupp som har gemensamma gatufototräffar en gång per månad inne i 
Stockholm (ej under sommaren). Gruppen har även en egen sluten 
Facebookgrupp, LFK Gatuliv , för diskussion och bilddelning. 
Gruppen har för närvarande 15 medlemmar. 

”Drönargruppen” Många medlemmar har blivit intresserade av fotografering med drö-
nare. Vi har därför även en informell ”drönargrupp” som Erik Holm-
gren håller i. Under året hade gruppen en träff, vid Lidingö Båtklubb, 
för befintliga och presumtiva drönarpiloter. Över tjugo deltagare var 
med och luften surrade av olika drönare.  

Webbplatsen David Tjärnén har varit webbmaster och Anders Bauer webbredak-
tör. Christer Prinzell har ansvarat för bildgalleriet. Webbplatsen har 
fungerat mycket bra under året, inga större mejlattacker under 2019. 

VIP-medlem Under året utsåg vi Stefan F Lindberg  till VIP-medlem. 

Sponsorer  Under året har klubben stöttats av följande sponsorer: 
 Scandinavian Photo har bjudit in klubben till butiken på Vasagatan, 

med specialerbjudanden under kvällen. Klubben har även fått ett antal 
presentkort. 

 Bokförlaget Max Ström har skänkt ett stort antal vackra fotoböcker. 
Photohome har skänkt presentkort.  
BGA Fotobutik har skänkt presentkort. 
Hydrographica har skänkt två böcker, ”Genvägar i Stockholms skär-
gård” 
Olympus har skänkt ett presentkort. 
Crimson har sponsrat oss med utskrifter med alternativa tekniker. 
 



 Samtliga sponsorbidrag har använts som priser i klubbmästerskapet 
och bildduellen.  

70-årsjubileum 2019 fyllde klubben 70 år, vilket firades med en jubileumsutställning 
i Lidingö Stadshus under två veckor i november. Två års förberedel-
ser av en speciell arbetsgrupp, insatser av frivilliga gruppledare och 
inte minst, alla medlemmar som ville ställa ut bilder, gav ett fantas-
tiskt resultat. En praktfull utställning som vi fick idel lovord för av 
alla besökare. 2019 blev onekligen ett minnesvärt jubileumsår. 

Studiebesök – Crimson Under våren genomfördes två välbesökta studiebesök hos Crimson, 
Skandinaviens största ”utskriftshus”. Drygt fyrtio medlemmar besökte 
Crimson. 

Studiebesök –  I september var tjugo medlemmar på studiebesök på Galleri Kontrast  
Galleri Kontrast  för att få råd och tips inför vår jubileumsutställning. 

Medlemmar & möten Klubben hade vid årsskiftet 118 betalande medlemmar (10 fler jäm-
fört med förra årsskiftet) samt två hedersmedlemmar (Göran Kind-
wall och Sven Reinholdson) och åtta VIP-medlemmar (Hans Strand, 
Anna Clarén, Serkan Günes, Jens Lasthein, Martin Edström, Göran 
Segeholm, Anders Geidemark och Stefan F Lindberg). 

 Klubben har haft tio månadsmöten, varav ett på Scandinavian Photo 
på Vasagatan. Månadsmötena har varit mycket välbesökta med 45-60 
deltagare.  

Ekonomi                 Årets resultat blev 9 845 kr. Kassabehållningen var vid årsskiftet  
41 155 kr.  

Styrelsen Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. För snabba sty-
relsebeslut används även en hemlig grupp på Facebook. 

Organisation Klubben är medlem i Svefo (Östra Svealands Fotoklubbar) och RSF 
(Riksförbundet Svensk Fotografi). Svefo kommer dock att läggas ner 
under 2020 (avgiften för 2019 har återbetalats). 

Slutord  Klubbens månadsmöten håller hög klass och är välbesökta, ofta med 
45-60 deltagare. Antalet medlemmar i klubben ligger runt 110-120 
personer för de senaste åren och ekonomin är mycket stabil. Årets ju-
bileumsutställning har lockat ett flertal nya medlemmar, kul. 

   Med många medlemmar i Facebookgruppen för hela klubben och i 
gatufotogruppen samt med ett stort antal deltagare på höstresorna har 
gemenskapen och utbytet mellan medlemmarna ökat även mellan må-
nadsmötena. Vi har även haft träffar för de medlemmar som är intres-
serade av fotografering med drönare. Jubileumsutställningen bidrog 
också till ökade kontakter mellan medlemmarna. 

 Med den stora duken, vår 4K-projektor och den magnifika ljudanlägg-
ningen har upplevelsen för klubbens medlemmar vid månadsmötena 
ökat väsentligt.  

 Klubbens medlemmar har även möjlighet att låna en skanner och två 
skärmkalibratorer. 
 
Styrelsen ser mycket positivt på klubbens fortsatta utveckling som en 
av Stockholms främsta fotoklubbar.  

    



 Lidingö den 8 januari 2020 

Anders Bauer, Hans Ölander, Elisabet Lingö, Jani Westman, Stefan 
Zander, Carina Bengtsson, Roger Moe, Christer Prinzell, Sonja 
Tydén, Marie Junde, Atze Dijkstra 

   
 

 


