
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidingö Fotoklubb 
Verksamhetsberättelse 2022          
 
Styrelse  

Anders Bauer Ordförande 
Hans Ölander Ekonomiansvarig/medlemsregister, månadsbrev 

 Elisabet Lingö Reseansvarig, utställning 2022 
Jani Westman Teknik/visningar, Lightroom-online-tips 
Stefan Zander Teknik/visningar, Facebook, bildgalleriet 
Sonja Tydén Månadsmöten, Skogshem & Wijk-ansvarig 
Carina Bengtsson Månadsmöten, deltagar- & kaffelista, tävlings-

teman, årets bild  
Roger Moe Månadsmöten, filmklubben 
Marie Junde Månadsmöten, mötessekreterare, årets bild 
Anders Johansson Månadsmöten 

 
Revisorer Lennart von Sydow och Tomas Berg, suppleant. 
 
Klubbträffar & program 
 
 26 januari Årsmöte, årets bild och bildföredrag, ”Från alpsnö till ökensand”, 

Lennart von Sydow, online. 
 23 februari Isabella Chowra, naturfotograf, online, tema ”En strimma ljus”.  
 30 mars Fredrik Larsson, norrskensguide, online, tema ”Attiraljer (svart/vitt)”. 
 27 april Frida Hermansson, ”Jakten på ljuset, äventyret och naturupplevelsen”, 

online, tema ”Energi”. 
18 maj Roger Turesson, ”Tålamod, intuition eller bara tur?”, tema ”Det avgö-

rande ögonblicket” - och äntligen på plats i Ansgarskyrkan igen. 
31 augusti Johan Carlberg, om komposition, ingen tävling 
28 september Inför utställningen på Lidingö Stadshus, olika stationer, ingen tävling. 
26 oktober Jonas Ekströmer, nyhets- och porträttfotograf, tema ”I periferin”. 
30 november Claes Hillén, gatufoto, tema ”Snett och vint”. 
14 december Bildduell och tema ”Kollektion”. 
 
Klubbmästare Klubbmästare i projektionsklassen blev Thomas Barth  

2:a – Julie Vidal 
3:a – Johan Färnström 

 
 Klubbmästare i påsiktsklassen blev Atze Dijkstra 
 2:a – Gunnela Blomqvist 
 3:a – Mats Gillberg 
 



. Årets fotograf För första gången korar vi i år även årets fotograf, vilket är den foto-
graf som fått flest poäng totalt i vårt klubbmästerskap (projektions-
klassen + påsiktsklassen). 

 
 Årets fotograf blev Gunnela Blomqvist  
 2:a – Thomas Barth 
 3:a – Atze Dijkstra 
 
 De två främst placerade i månadstävlingarna, respektive klubbmäs-

tare, samt årets fotograf, får välja ett pris från någon av våra sponso-
rer; böcker från bokförlaget Max Ström eller Hydrographica, present-
kort från Scandinavian Photo eller BGA Fotoprodukter.  

Bildduellen Ingrid Widén vann bildduellen 2022, som traditionsenligt genomför-
des i december 2022. 

Årets gatufotograf Vinnare i den av C-H Segerfeldt instiftade tävlingen Årets gatufoto-
graf utses genom röstning p s s som för årets bild på årsmötet i januari 
2023.  

Årets bild Årets bild 2021 röstades fram på årsmötet i januari 2022 och vinnare 
blev Dennis Bederoff. Dennis fick välja en utskriven och inramad 
bild eller ett presentkort från Scandinavian Photo. Årets bild 2022 rös-
tas fram på årsmötet i januari 2023. 

Årets fotoresa Årets fotoresa blev äntligen av, tredje gången gillt. Vi for till Dalsland 
och Bengtsfors och fotograferade bilvrak, forsar, skogar och allt möj-
ligt annat. Mycket uppskattat och välorganiserat som alltid.  

Facebooksidan Klubbens Facebooksida, Lidingö Fotoklubb, har för närvarande 
hundra medlemmar. Facebooksidan är ett mycket aktivt och viktigt fo-
rum 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 i månaden inne i 
Stockholm (ej under sommaren) samt efterföljande bilddiskussioner 
online via Zoom. Gruppen har även en egen sluten Facebookgrupp, 
LFK Gatuliv, för diskussion och bilddelning. Gruppen har för närva-
rande femton medlemmar.  

LR/CR-möten Under året har vi genomfört ett onlinemöte via Zoom kring bildbe-
handlingsprogrammet Lightroom och Camera Raw. Mötet var som ti-
digare mycket populärt med 20-25 deltagare. Vi hjälpte medlemmar 
med bildredigeringar och frågor, tips och trix i programmen. Framför 
allt har Jani Westman bidragit stort med sin kompetens under mö-
tena. 

”Drönargruppen” Vår informella ”drönargrupp” som Erik Holmgren håller i har inte 
haft något möte under året. 

Utställning 2022 Klubbens planerade utställning hade vernissage i Lidingö Stadshus 
lördagen den 10 december, ett mycket populärt och välbesökt evene-
mang. Cirka fyrtio medlemmar ställer ut tavlor med olika stilar med 
mycket hög kvalitet på både bilder och inramning. En stilig utställning 
som visar på bredden och kunskapen inom klubben. Utställningsgrup-
pen består av Marianne Oldenburg, Elisabet Lingö, Mats Rudolfs-
son, Ulf Nyman, Hans Ölander och Tomas Vestlund.  



Webbplatsen David Tjärnén har varit webbmaster och Anders Bauer webbredak-
tör. Under hösten lanserades en helt ny design av webbplatsen (nöd-
vändigt p g a uppgradering av olika verktyg på webbplatsen) vilket har 
mottagits mycket väl. Stefan Zander ansvarar för bildgalleriet.  

VIP-medlem Ingen ny VIP-medlem under året. 

Sponsorer  Klubben har ett flertal sponsorer som bidrar med priser till våra olika 
tävlingar. 

 Våra sponsorer är Scandinavian Photo, Bokförlaget Max Ström, , 
BGA Fotobutik, Hydrographica och Crimson. Crimson bidrar med 
hjälp och stöd till våra medlemmar på olika sätt.  
  

Skogshem & Wijk Klubben har förmånen att hänga upp bilder på konferensanläggningen 
Skogshem & Wijk på Lidingö, ett par medlemmar har även sålt upp-
hängda bilder. Sonja Tydén är ansvarig för planeringen tillsammans 
med Skogshem & Wijk och de medlemmar som vill hänga ut bilder 
där. 

Medlemmar & möten Klubben hade vid årsskiftet 103 betalande medlemmar inklusive en 
stödmedlem vilket är 10 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, Martin Edström, Göran Segeholm, Anders Geidemark och 
Stefan F Lindberg). 

 Klubben har haft tio månadsmöten, varav årets fyra första var online. 
Månadsmötena har varit mycket välbesökta med 35-45 deltagare.  

Ekonomi                Årets resultat blev -777,65 kr.  
 Kassabehållningen var vid årsskiftet 77 323,30 kr.  
Styrelsen Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden, varav ett genom-

fördes online. För snabba styrelsebeslut används även en hemlig grupp 
på Facebook. 

Organisation Klubben är medlem i RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi).  
Slutord  Äntligen är vi ute ur pandemin och det var med stor glädje vi kunde 

köra igång med månadsmöten i Ansgarskyrkan igen, med start i maj 
2022. Trots en pandemi under två år har vi kunnat hålla igång verk-
samheten på en hög nivå, mycket glädjande och uppskattat av klub-
bens medlemmar.  

 I maj kunde vi tacka alla medlemmar som hjälpt till att hålla verksam-
heten igång, hela tolv medlemmar har haft bildvisning online under 
pandemin. 

 Antalet medlemmar i klubben ligger runt 100-115 personer för de sen-
aste åren och ekonomin är mycket stabil. Några medlemmar steg av 
under pandemin men många är nyfikna på klubben och vi får ett antal 
nya medlemmar varje år. 

 Klubbens månadsmöten i Ansgarskyrkan håller hög klass och är väl-
besökta, 35-45 medlemmar var vi under hösten trots nya ”hårda” krav 
på att vara helt frisk om man kom. 

   Med många medlemmar i Facebookgruppen för hela klubben och i ga-
tufotogruppen samt med ett stort antal deltagare på höstresorna har 



gemenskapen och utbytet mellan medlemmarna ökat under åren även 
mellan månadsmötena. 

 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 4 januari 2023 

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

   
 

 


