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Styrelse  

C-H Segerfeldt Ordförande  
Tomas Berg Kassör/medl.reg 
Eva Neveling  Sekr./information/presskontakter 

 Karl-Erik Brunstedt Ansvarig LFKs sida/Fotosidan.se 
Leif Preger Ansvarig bildgalleriet hemsidan  
Jani Westman Teknikansvarig  
Stefan Zander Teknikansvarig 
Ninni Wahlsten 
Anders Bauer Suppleant 
Niklas Pettersson Suppleant/ IT-ansvarig  
Hans Ölander  Suppleant 
 
 

Revisorer Peter Antoni och Christer Houbaer. Suppleant Lennart von Sydow. 
Valberedning Atze Dijkstra och Liv Due. 

Klubbträffar, program och vinnare i klubbmästerskap, Bildduellen och ”Årets bild” 
 27 januari Årsmöte, val av ’Årets bild’+ visning av medlemsbilder (Bratthall, 

Holm) 
 24 februari Gäst Peter Rosén, astrofotograf. Tema: Sinnesstämning.  
 24 mars Studiebesök Scandinavian Photo. Tema: Skräpigt. 
 28 april Gäst Anders Geidemark. Tema: Hål. 
26 maj Workshop med tema ”så visar du dina bilder”. 
25 augusti Gäst Jens Lasthein, reportagefotograf. Tema: Eld. 
29 september Gäst Tomas Lundquist. Tema: Kollektion.  
27 oktober Studiebesök på Fotografiska med guidad visning.  
24 november Gäst Anna Clarén, bildlärare Nordens fotoskola, Biskops-Arnö.  
 Tävlingstema: Lek. 
15 december Bildduell. Tema: Dimma, domare Jani Westman. 

Klubbmästare Projektionsklassen: Johan Dali, 2:a Anders Bauer,  
 3:a Linda Bauer. 
 Påsiktsklassen: Anders Bauer, 2:a Johan Dali,  
 3:a Linda Bauer. 
 



 I månadstävlingarna erhöll vinnande fotografer presentkort från Scan-
dinavian Photo. 

 Vinnare i Bildduellen blev Linda Bauer. 

 ”Årets bild 2009” röstades fram på årsmötet 2010 och vinnare blev 
Leif Preger.  

 
Utflykter, resor Eva Neveling och C-H Segerfeldt ordnade årets fotoresa till Käring-

sund på Åland den 7-9 maj. 13 klubbmedlemmar inkvarterades i små-
stugor runt konferenshotellet Käringsund Resort & Conference. Jani 
Westman och Stefan Zander lärde ut tricks och tips om Lightroom 
några timmar mitt på dagen. Övrig tid ägnades åt foto i kylig och fuk-
tig väderlek. 

VIP-medlem Anna Clarén, bildlärare vid Nordens Fotoskola, Biskops-Arnö, gäs-
tade klubben i november. Hon utnämndes då till LFK:s första VIP-
medlem. Klubben planerar att utnämna fler VIP-medlemmar bland 
välförtjänta och kända fotografer som gästat oss – allt för att visa upp 
klubben utåt och dra nytta av våra duktiga gästföreläsare. 

Fotostipendium Med anledning av klubbens 60-årsjubileum utlyste styrelsen under 
våren ett stipendium på 5.000 kr. Alla som varit medlemmar minst ett 
år kan söka stipendium för eget fotoprojekt. Kravet är att det skall ex-
ponera Lidingö fotoklubb och medverka till marknadsföring av klub-
ben. Hittills har ingen medlem sökt stipendium, vilket styrelsen bekla-
gar. 

Investeringar Under året har klubben köpt in en s k ColorMunki, ett kraftfullt verk-
tyg för kalibrering av både skärm, projektor och papper. Verktyget 
cirkulerar nu i klubben enligt väntelista och alla medlemmar har möj-
lighet att låna hem verktyget för den egna datorn. Ansvarig för verk-
tyg och väntelista är Hans Ölander. 

 Klubben har även investerat i en ny digitalprojektor. Jani Westman 
och Stefan Zander har ansvarat för utvärdering och inköp och gjort 
alla nödvändiga anpassningar av projektorn.  

Internet Niklas Pettersson är webbmaster och tekniskt ansvarig. Sidan uppda-
teras kontinuerligt av C-H Segerfeldt och Eva Neveling. Hemsidan är 
den utan jämförelse största marknadsföringskanalen och nya med-
lemmar hittar oftast till klubben den vägen. 

 Klubben finns nu representerad på Fotosidan.se med en egen sida. Ett 
25-tal medlemmar har lagt upp bilder. Ansvarig för sidan är Karl-
Erik Brunstedt. 

LFK i pressen Lidingö Tidning uppmärksammade klubbens första VIP-medlem med 
en kortare artikel (av Eva Neveling och med foto av Karl-Erik Bruns-
tedt). 

Statistik Klubben hade vid årsskiftet 86 (–10, +13) betalande medlemmar och 
tre hedersmedlemmar. 

 Klubben har haft tio månadsmöten, varav två studiebesök. Antalet del-
tagare verkar ha ökat och ligger mellan 35-38.  

Sponsorer  Under året har klubben stöttats av följande sponsorer: 



 Scandinavian Photo har skänkt presentkort som etappriser i månads-
tävlingarna för 3000 kronor 

 Nikon Svenska AB skänkte en digitalkamera som pris i klubbmäster-
skapet.  

 Varmt tack till årets sponsorer för generösa insatser under det gångna 
året. 

Ekonomi                Klubbens ekonomi är god. Årets resultat blev – 10 837,34 kronor. 
Kassabehållningen var vid årsskiftet 23 178,98 kronor. 

Organisation LFK är ansluten till SVEFO (Östra Svealands Fotoklubbar) och RSF 
(Riksförbundet Svensk Fotografi).  

Utställningar Några klubbmedlemmar har fått möjlighet att ställa ut bilder på Li-
dingö Bibliotek. Peter Antoni ansvarar för kontakterna med biblio-
teket. 

 
Styrelsen Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Många styrelse-

frågor diskuteras också via mejl. 

Slutord Klubben har en stabil ekonomi, månadsmöten med hög klass på före-
läsare och är nu väletablerad bland sociala medier och på nätet. Med-
lemsökningen är glädjande och ger utrymme för flera aktiviteter och 
insatser för medlemmarna. Allt talar för att verksamhetsåret 2011 fort-
sätter i den här stilen. 

    
 Lidingö den 26 januari 2011 

C-H Segerfeldt, Tomas Berg, Karl-Erik Brunstedt, Eva Neveling, Leif 
Preger, Jani Westman, Stefan Zander och Ninni Wahlsten. 

 

   
 

 
 

 



 


