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

 Karl Brunstedt  
Leif Preger Ansvarig bildgalleriet hemsidan  
Jani Westman Teknik/visningar  
Stefan Zander Teknik/visningar 
Ninni Wahlsten 
Hans Ölander   
 
 

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” 
 25 januari Årsmöte, val av ’Årets bild’+ visning av bildspel (Anders Bauer) 
 29 februari Scandinavian Photo. Jouko Arvonen, natur. Tema: Blåst.  
 28 mars Gäst Magnus Wennman, pressfotograf. Tema: Fritt ämne. 
 25 april Gäst Robert Blombäck, dokumentärfoto +  
 Claes Pregner, digitalisering av diabilder. 
30 maj Gäst Göran Segeholm, fotoutbildare. Tema: Arkitektur (sv-v) 
29 augusti Gäst Per-Åke Persson, dokumentärfoto. Tema: Regn. 
26 september Gäst Maja Suslin, pressfotograf. Tema: Kollektion.  
31 oktober Besök Fotografiska. 
28 november Gäst Staffan Widstrand. Tema: Arbete. 
14 december Fotobokstävling+Bildduell. Tema: Ödsligt. 

Klubbmästare Projektionsklassen: Kjell Landås, 2:a Stefan Zander,  
 3:a Helén Quarfot. 
 Påsiktsklassen: Johan Dali, 2:a Anne Ruotsalainen,  
 3:a Bo Vading. 
 
 I månadstävlingarna erhöll vinnande fotografer böcker från Bokförla-

get Max Ström, en av klubbens sponsorer. 
 Vinnare av Bildduellen blev Roger Moe. 



 ”Årets bild 2011” med Karl Brunstedt som ansvarig röstades fram 
på årsmötet 2012 och vinnare blev Anders Bauer.  

 

Utflykter, resor Tomas Jågas/N var handledare på årets fotoresa 28-30 september till 
Skattungbyn i Dalarna med tolv deltagare. Tomas ledde deltagarna till 
spännande fotomål och tog också väl hand om gruppen med kvällsdis-
kussioner och bildvisningar. Han ansvarade även för förplägnad till-
sammans med sin fru. Eva Neveling och C-H Segerfeldt ansvarade 
för resan. 

Aktiviteter Klubben har även genomfört en kvällsfotografering med 12 deltagare 
på Söder. 

 För första gången genomfördes en Fotobokstävling på initiativ av An-
ders Bauer. 12 deltagare tävlade med 14 böcker. Anki Hammar blev 
den första vinnaren. Enligt planerna kommer tävlingen att upprepas. 

VIP-medlem En VIP-medlem i Lidingö Fotoklubb är en utvald fotograf som visat 
intresse för klubben och varit gästföreläsare vid minst ett tillfälle. 
VIP-medlemskapet innebär inga förpliktelser för fotografen, men han 
eller hon får ett diplom som tecken på sin utmärkelse och även klub-
bens Nyhetsbrev. I maj utsågs Göran Segeholm till klubbens femte 
VIP-medlem. 

Utbildning Klubben har under året arrangerat flera kurser. Anders Bauer har till-
sammans med Jani Westman vid två tillfällen lärt ut konsten att pro-
ducera fotoböcker. Karl Brunstedt ledde en utskriftskurs och Jani 
Westman och Stefan Zander en kurs i svart-vit-foto. Totalt har kur-
serna lockat cirka 45 deltagare. 

Internet Klubbens webbplats har under året utsatts för allvarliga attacker av 
utländska hackare och varit stängd vid ett par längre tillfällen under 
november och december. David Tjärnén, webbmaster, har tillsam-
mans med Jani Westman efter intensivt arbete lyckats få upp sidan 
igen.   

 Facebookgruppen med Philip Stridh som ansvarig får allt fler med-
lemmar. Medlemmarna får därigenom snabbt veta när nyheter publi-
cerats på klubbens hemsida. 

 Klubben är också representerad på Fotosidan.se med en egen sida, där 
medlemmarna kan lägga upp sina bilder. Karl Brunstedt administre-
rar denna sida. 

LFK i pressen Klubbens aktiviteter har flera gånger varit publicerade i tidningen 
Foto, bland annat efter fotohelgen i Dalarna. Publicering har även 
skett på webbplatsen Lidingösidan, lidingosidan.se. Eva Neveling an-
svarar för presskontakterna. 

Statistik Klubben hade vid årsskiftet 96 (+ 12) betalande medlemmar och en 
hedersmedlem. 

 Klubben har haft tio månadsmöten, varav två studiebesök. Månadsmö-
tena lockar oftast drygt 40 deltagare.  

Sponsorer  Under året har klubben stöttats av följande sponsorer: 
 Scandinavian Photo har låtit klubben hålla en utbildningsdag i sina 

lokaler utöver det traditionella studiebesöket. 



 Bokförlaget Max Ström har skänkt 18 böcker som delats ut som pri-
ser.  

 Varmt tack till sponsorerna för stöd under det gångna året. 

Ekonomi                Årets resultat blev – 3 896,88. 
Organisation LFK är ansluten till SVEFO (Östra Svealands Fotoklubbar) och RSF 

(Riksförbundet Svensk Fotografi).  
Utställningar Peter Antoni och Bo Vading har ansvarat för att Lidingö biblioteks 

utställningsmontrar förses med bilder från klubbens månadstävlingar. 
Bra marknadsföring av klubben och uppmuntrande för de tävlande att 
få ställa ut sina bilder. 

  
Styrelsen Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden och kommunice-

rar däremellan via mejl. 
Slutord Klubbens månadsmöten håller hög klass och är välbesökta, oftast med 

drygt 40 deltagare. Medlemsökningen är glädjande och sporrar styrel-
sen till nya tag för det kommande året. Klubbens ekonomi är begrän-
sad men genom höjningen av medlemsavgiften hoppas styrelsen lång-
samt kunna få bättre marginaler och kunna genomföra fler aktiviteter. 

    
 Lidingö den 14 januari 2013 

C-H Segerfeldt, Anders Bauer, Tomas Berg, Karl Brunstedt, Eva 
Neveling, Leif Preger, Jani Westman, Stefan Zander, Ninni Wahlsten, 
Hans Ölander. 

 

   
 

 
 

 



 


