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 Christer Prinzell Mötessekreterare, bildgalleriet, årets bild 
 Elisabet Lingö Reseansvarig, Skogshem & Wijk-ansvarig,  
  deltagar- & kaffelista, utställning 2022 

Jani Westman Teknik/visningar 
Stefan Zander Teknik/visningar, Facebook, bildgalleriet 
Sonja Tydén Månadsmöten, Skogshem & Wijk-ansvarig 
Atze Dijkstra Månadsmöten 
Carina Bengtsson Månadsmöten, tävlingsteman  
Roger Moe Månadsmöten, filmklubben 
Marie Junde Månadsmöten, mötessekreterare, årets bild 

 
Revisorer Lennart von Sydow och Tomas Berg, suppleant. 
 

Klubbträffar & program 
 
 27 januari Årsmöte och bildduell.  
 24 februari Gunnela Blomqvist, ”Lek med kameran”, online, tema ”Power”.  
 31 mars Dennis Bederoff, ”Resor utanför min vanliga omgivning”, online, 

tema ”Vårkänslor”. 
 28 april Carina Bengtsson, ”Skottland, skogen och studier”, online, tema 

”Fragment”. 
26 maj Mikael Roos, ”Bergsgorillor, kajmaner, jaguarer och lite Lidingö”, on-

line, tema ”42”. 
25 augusti Sonja Tydén och Atze Dijkstra, ”Färg”, online, tema ”Hopp”. 
29 september Mats Andersson, ”Kreativt landskapsfoto – inspiration”, online, tema 

”Glatt”. 
27 oktober Jani Westman, ”Från på plats till print”, online, ingen tävling. 
24 november Ingrid Widén, ”Berg och bildomani”, online, tema ”Berg”. 
15 december Bildduell och tema ”Kollektion”, online. 

 
Klubbmästare Klubbmästerskapet i projektion genomfördes under 2021 med hela 

åtta omgångar, samtliga online. 
 
Klubbmästare blev: Gunnela Blomqvist 
2:a – Elisabet Lingö 
3:a – Dennis Bederoff 

 
.  



 De två främst placerade i månadstävlingarna fick välja ett pris från 
någon av våra sponsorer; böcker från bokförlaget Max Ström, pre-
sentkort från Scandinavian Photo, Photohome eller BGA Fotoproduk-
ter. Klubbmästaren får i år välja på ett presentkort från Scandinavian 
Photo på 500 kr eller från Olympus, också på 500 kr.  

Bildduellen Gunnela Blomqvist vann bildduellen 2020, som genomfördes i janu-
ari 2021. 
Atze Dijkstra vann bildduellen 2021, som traditionsenligt genomför-
des i december 2021. 

Årets gatufotograf Ingen tävling i den av C-H Segerfeldt instiftade tävlingen Årets gatu-
fotograf genomfördes 2021.  

Årets bild Eftersom vi inte genomförde något klubbmästerskap 2020 hade vi 
ingen omröstning av ”Årets bild 2020” på årsmötet 2021. 

Årets fotoresa Årets fotoresa skulle gå till Dalsland och Bengtsfors men blev återigen 
inställd p g a pandemin. Resan är framflyttad till hösten 2022. 

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) samt 
efterföljande bilddiskussioner online via Zoom. Gruppen har även en 
egen sluten Facebookgrupp, LFK Gatuliv, för diskussion och bild-
delning. Gruppen har för närvarande 13 medlemmar.  

LR/CR-möten Under året har vi genomfört ett flertal onlinemöten via Zoom kring 
bildbehandlingsprogrammet Lightroom och Camera Raw. Mötena har 
varit mycket populära med 20-25 deltagare varje gång, vi har hjälpt 
medlemmar med bildredigeringar och frågor, tips och trix i program-
men. Framför allt har Jani Westman bidragit stort med sin kompetens 
under mötena. 

”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 våren 2021 hade vi ett onlinemöte där vi bl a dis-
kuterade de nya reglerna med körkort för drönare.  

Utställning 2022 Klubben planerar för en ny utställning i Lidingö Stadshus under 2022, 
troligen kommer den att genomföras i slutet av året. Utställningsgrup-
pen består av Dennis Bederoff, Elisabet Lingö, Marianne Olden-
burg, Mats Rudolfsson och Ulf Nyman. Det finns en vänsterflik på 
hemsidan med information om utställningen.  

Webbplatsen David Tjärnén har varit webbmaster och Anders Bauer webbredak-
tör. Christer Prinzell har ansvarat för bildgalleriet under första halv-
året, därefter har Stefan Zander tagit över eftersom Christer ska flytta 
och sluta i styrelsen vid årsmötet 2022. Webbplatsen har fungerat 
mycket bra under året, förutom ett problem som uppstod under hösten 
då den låg nere i två veckor men som David sedan kunde lösa. 

VIP-medlem Ingen ny VIP-medlem under året. 



Sponsorer  Klubben har ett flertal sponsorer men eftersom vi hade så få tävlingar 
under 2020 har vi kunnat använda tidigare sponsorgåvor som priser i 
årets månadstävlingar: 

 Våra sponsorer är Scandinavian Photo, Bokförlaget Max Ström, 
Photohome, BGA Fotobutik, Hydrographica och Olympus. 
  

Skogshem & Wijk Klubben har fått förmånen att hänga upp bilder på konferensanlägg-
ningen Skogshem & Wijk på Lidingö, ett par medlemmar har även 
sålt upphängda bilder. Bilderna ska bytas ut tre till fyra gånger per år 
men under pandemin har bilderna hängt väsentligt längre. Sonja 
Tydén är ansvarig för planeringen tillsammans med Skogshem & 
Wijk och våra medlemmar som vill hänga ut bilder där. 

Medlemmar & möten Klubben hade vid årsskiftet 113 betalande medlemmar inklusive en 
stödmedlem vilket är samma antal jämfört med förra årsskiftet samt 
två hedersmedlemmar (Göran Kindwall 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, samtliga online. Månadsmötena 
har varit mycket välbesökta med 35-40 deltagare.  

Ekonomi                 Enligt beslut på ett extra årsmöte 2020 gällde erlagd medlemsavgift 
för 2020 även som medlemsavgift för 2021. Endast nya medlemmar 
har därför erlagt medlemsavgift under 2021.  

 Årets resultat blev - 4 747 kr. Kassabehållningen var vid årsskiftet 
87 501 kr. Av den summan är 10 500 kr förbetalda reseavgifter (300 
kr per person). 

Styrelsen Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden, samtliga har ge-
nomförts online. För snabba styrelsebeslut används även en hemlig 
grupp på Facebook. 

Organisation Klubben är medlem i RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi).  
Slutord  Pandemin har påverkat vår verksamhet stort även under 2021, vi har 

inte kunnat genomföra några månadsmöten i Ansgarskyrkan. Ändå får 
vi konstatera att vi under året genomfört väsentligt fler aktiviteter än 
någonsin tidigare.  

 Under året har vi fortsatt med bildvisningar av några av våra med-
lemmar på månadsmötena, mycket populärt. Vi har även dragit igång 
filmklubben där man har genomfört ett flertal onlinemöten med 
”läxor” och bedömning av varandras arbeten. Vi har haft ett flertal 
”Lightroom/Camera Raw-tips & trix”-möten, mycket uppskattat. Och 
gatufotogruppen har genomfört ett flertal fysiska möten med efterföl-
jande bildvisningar och bildgenomgångar online. 

 Antalet medlemmar i klubben ligger runt 110-115 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, filmklubben och 
”drönargruppen” har gemenskapen och utbytet mellan medlemmarna 
ändå kunnat fortsätta på en hög nivå även under pandemiåret 2021.  



 Klubbens medlemmar har även möjlighet att låna en skanner och två 
skärmkalibratorer. 

 Vi går in i 2022 med förhoppning om att under våren kunna börja ge-
nomföra möten i Ansgarskyrkan igen, tyvärr kan vi troligen inte köra 
igång i början av året med fysiska möten, vi får avvakta några måna-
der till. 

 Styrelsen ser mycket positivt på klubbens fortsatta utveckling som en 
av Stockholms främsta fotoklubbar.  

    

 Lidingö den 4 januari 2022 
Anders Bauer, Hans Ölander, Elisabet Lingö, Jani Westman, Stefan 
Zander, Carina Bengtsson, Roger Moe, Christer Prinzell, Sonja 
Tydén, Marie Junde, Atze Dijkstra 

   
 

 


