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Anders Bauer Ordförande 
Hans Ölander Ekonomiansvarig/medlemsregister, månadsbrev 
Christer Prinzell Mötessekreterare, bildgalleriet, årets bild 
Elisabet Lingö Reseansvarig, Skogshem & Wijk-ansvarig,  

deltagar- & kaffelista 
Jani Westman Teknik/visningar 
Stefan Zander Teknik/visningar, Facebook 
Sonja Tydén Månadsmöten, Skogshem & Wijk-ansvarig 
Atze Dijkstra Månadsmöten 
Carina Bengtsson Månadsmöten, tävlingsteman  
Roger Moe Månadsmöten 
Marie Junde Månadsmöten 

Revisorer Lennart von Sydow och Tomas Berg, suppleant. 

Klubbträffar & program 

29 januari Bildspel ”Roadtrip på Island” av Kerstin Persson och Mats Rudolfs-
son, årsmöte, val av ’Årets bild’ samt ”Utmaningar med att filma” av 
Roger Moe.  

 26 februari Scandinavian Photo. Bildvisning av Hans Ölander.  
 25 mars Inställt p g a pandemin.  
 29 april Inställt p g a pandemin. 
27 maj Foto Magica med Mattias Sjölund, onlineseminarium. 
26 augusti Inställt p g a pandemin. 
30 september Anders Andersson, ”Från pol till pol”, online, tema ”Sommarminnen”. 
21 oktober Madeleine Gille, ”Makro, bilar & det fördolda”, tema ”Det fördolda”. 
25 november C-H Segerfeldt, ”Gatufoto – vad är det?”, tema ”På väg”.
9 december Jesper Sannel, ”Häng med till Nya Zeeland, tema ”Vatten”.

Klubbmästare Inget klubbmästerskap genomfördes under 2020 p g a pandemin. 

Månadstävlingar genomfördes under september, oktober, november, 
och december med ett tema som bestämdes av respektive föreläsare.  
De två främst placerade fick välja ett pris från någon av våra sponso-
rer; böcker från bokförlaget Max Ström, presentkort från Scandina-
vian Photo, Photohome eller BGA Fotoprodukter eller böcker från 
Hydrographica.  

Bildduellen Ingen bildduell genomfördes 2020. 



Årets gatufotograf Ingen tävling i den av C-H Segerfeldt instiftade tävlingen Årets gatu-
fotograf genomfördes 2020.  

Årets bild ”Årets bild 2019” röstades fram på årsmötet 2020 och vinnare blev 
Stefan Zander. Stefan fick välja en utskriven och inramad bild eller 
ett presentkort från Scandinavian Photo. 

Årets fotoresa Årets fotoresa skulle gå till Dalsland och Bengtsfors men blev inställd 
p g a pandemin. Resan är framflyttad till hösten 2021.

Facebooksidan Klubbens Facebooksida, Lidingö Fotoklubb, har för närvarande 
drygt nittio medlemmar. Facebooksidan är ett mycket aktivt och vik-
tigt forum för klubbens medlemmar. Sidan administreras av Stefan 
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 och begränsat under pandemin).
Gruppen har även en egen sluten Facebookgrupp, LFK Gatuliv, för
diskussion och bilddelning. Gruppen har för närvarande 17 medlem-
mar.

”Drönargruppen” Många medlemmar har blivit intresserade av fotografering med drö-
nare. Vi har därför även en informell ”drönargrupp” som Erik Holm-
gren håller i. Inga ”drönarmöten” genomfördes under 2020. 

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 noterade mejlattacker under 
2020. 

VIP-medlem Ingen ny VIP-medlem under året.

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 pre-
sentkort. 
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. 

Samtliga sponsorbidrag har använts som priser i årets månadstävling-
ar.  

Skogshem & Wijk Klubben har fått förmånen att hänga upp bilder på konferensanlägg-
ningen Skogshem & Wijk på Lidingö. Hittills har tretton medlemmar 
utnyttjat möjligheten, ett par medlemmar har även sålt hängda bilder. 
Bilderna byts tre till fyra gånger per år. Elisabet Lingö och Sonja 
Tydén är ansvariga för planeringen med Skogshem & Wijk och våra 
medlemmar. 

Medlemmar & möten Klubben hade vid årsskiftet 112 betalande medlemmar (6 
färre jämfört med förra årsskiftet) samt två hedersmedlemmar 
(Göran Kindwall och Sven Reinholdson) och åtta VIP-medlemmar 
(Hans Strand, Anna Clarén, Serkan Günes, Jens Lasthein, 
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Martin Edström, Göran Segeholm, Anders Geidemark och Stefan F 
Lindberg). 
Klubben har haft sju månadsmöten, varav ett på Scandinavian Photo 
på Vasagatan och fem online. Månadsmötena har varit mycket välbe-
sökta med 40-55 deltagare, även onlinemötena.  

 Årets resultat blev + 40 593 kr. Kassabehållningen var vid årsskiftet 
90 748 kr.  

Då kostnaderna för föreningen blev väldigt låga under 2020 p g a in-
ställda möten i Ansgarskyrkan föreslog styrelsen att betald medlems-
avgift för 2020 även skulle gälla för 2021. På ett extra årsmöte rösta-
des styrelsens förslag igenom.  

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

Klubben är medlem i RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi). 
Pandemin har påverkat vår verksamhet stort, från och med mars har vi 
inte kunnat genomföra några månadsmöten i Ansgarskyrkan. Men ef-
ter att ha ställt in möten under våren kom vi igång under hösten med 
onlineföreläsningar av några medlemmar, ett mycket uppskattat in-
slag, samtliga onlineföreläsningar har varit nästan lika välbesökta som 
våra vanliga månadsmöten i Ansgarskyrkan.  

Under första halvåret 2021 fortsätter vi med onlineföreläsningar av 
några av våra medlemmar. Förhoppningsvis kan vi starta med må-
nadsmöten i Ansgarskyrkan under hösten 2021.  
Antalet medlemmar i klubben ligger runt 110-120 personer för de sen-
aste åren och ekonomin är mycket stabil.  
Med många medlemmar i Facebookgruppen för hela klubben och i 
gatufotogruppen, samt med våra onlineföreläsningar, har gemenskap-
en och utbytet mellan medlemmarna ändå kunnat fortsätta på en viss 
nivå även under pandemiåret 2020.   
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 2021 

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




