Verksamhetsberä�else för Kista Fotoklubb 2005
Under året har klubben ha� tio medlemsmöten samt nio styrelsemöten. Möteslokal och fotolabb
ﬁnns på Helsingörsgatan 28.

Januari
13/1

13 deltagare. Kai-Uwe Och visade bildspel från Power Big Meet i Västerås. Månadens Bild (dia)
vanns av Harry Leino, “Nisse the frog”, med inte mindre än sex stycken andraplatser: Göran Persson (“Månljus”), Linus Hultstrand (“Torsten”), Kai-Uwe Och (“Upp till halsen”), Thor-Leif Nicklin
(“Två båtar”), Magnus Wedberg (“Berit”), och Bernth Holmberg (“Gul näckros”).

Februari
22/2

12 deltagare. Ralph visade bilder från Sicilien. Månadens Bild (dia) vanns av Göran Persson, “Sommardimma”, med Magnus Wedberg som tvåa, “Berit”.

Mars
23/3

13 deltagare, årsmöte.
Fotograf Paul Hansen visade bilder.
Styrelsen konstituerades. Till ordförande valdes Linus Hultstrand. Till vice ordförande valdes KaiUwe Och, till kassör valdes Ivo Petko, till sekreterare/informatör valdes Magnus Wedberg, och till
vice sekreterare valdes Hasse Olsson. Thomas Nilsson och Ralph Jonsson u�rädde ur styrelsen.
Till revisorer valdes Bernth Holmberg och Thomas Nilsson.
Till revisorssuppleant valdes Göran Tellström.
Till valberedning valdes Göran Persson (sammankallande) och Ralph Jonsson.
Totalvinnaren av Månadens Bild 2005 var Magnus Wedberg med 19 poäng. Tvåa var Bernth Holmberg (13 poäng) och på delad tredjeplats kom Hasse Olsson och Robert Engström (11 poäng ).

April
18/4

9 deltagare. Vi visade bilder från höstens stadsvandring, fyrtio bilder från fyra personer. Månadens
bild (färg påsikt): på delad förstaplats kom Magnus med “Berit” och Curth Axelsson med “Cafestolar”.

Maj
17/5

12 deltagare. Litet föredrag om fotograﬁns historia och långt ﬁka med diskussion om klubbens
framtid. Många bra förslag inkom! Månadens Bild (sv/v påsikt): Magnus vann med “Berit” medan
Ivo kom tvåa med “Tunnel”.

Juni
13/6

9 deltagare. Korvgrillning utomhus i Kista och terminsavslutningsmingel. Månadens Bild (färg, påsikt, tema “ljud”). Kai-Uwe Och vann med “Högljudd överraskning”, Ofelia Jurrius kom tvåa med
“Solna station”.

September
6/9

12 deltagare. Kai-Uwe Och visade e� bildspel från Mexico, då den tilltänkte gästen Bruno Ehrs ﬁck
förhinder (betalande kunder går före fa�iga fotoklubbar, av förståeliga skäl). Månadens Bild (färg,
påsikt, tema “sol”): Linus vann med “Sol”, Bernth kom tvåa med “Sol och vass”.

Oktober
5/10

11 deltagare. SVEFO-inlämning, och en ovanligt mager skörd av inlämnade bilder. Månadens Bild
(digital, tema “närbild”): Ivo vann med “utsiktsplats”, Magnus och Thor-Leif och Linus kom på
delad andraplats.
29-30/10

Helgutﬂykt till Möja med överna�ning. Fem deltagare. Vi bodde på Fäfrubackens pensionat, i
kunglig avskildhet med hela huset för oss själva, och gjorde små utﬂykter kors och tvärs. Vädret
var inte det bästa, men humöret var på topp! Det blir ﬂer utﬂykter!

November
7/11

8 deltagare. Porträ�foto på två stationer i olika prisklasser, studioblixtar + bakgrund samt bygglampor + lakan. Månadens Bild (dia, tema “rörelse”): Linus vann med “springa”, Kai-Uwe Och kom
tvåa med “regnig söndag”.
20/11

E� tappert litet gäng (fyra personer) åkte till Kulturhuset Lä�ing i Gävle för a� ti�a på SVEFO-utställningen, som i år arrangerades av Gävle Fotoklubb. Kista FK kom på en femte plats bland klubbarna med 8 poäng; vann gorde arrangerande Gävle FK med 17 poäng. Bästa fotografer blev Märtha Blom (Gävle FK) och Bri� Rehnfeldt (Enskede FK) med 6 poäng vardera. Klubben tog poäng
genom Linus Hultstrand (5 poäng) och Kai-Uwe Och (3 poäng). Det är inte illa a� komma på en
femte plats (av tolv klubbar) när bara fyra fotografer ställde upp och två tar poäng; å andra sidan
ﬁnns det helt klart potential för mycket högre placeringar om ﬂer ställer upp. Upp till bevis 2006!

December
8/12

10 deltagare. Luciamingel med glögg. Månadens Bild var den klassiska “kvadrupeln”: I sv/v vann
Linea Stenfors, Curth Axelsson kom tvåa. I färg påsikt vann Kai-Uwe, Jim Silverberg kom tvåa. I
digitalt vann Ofelia Jurrius, Jim kom tvåa. I dia vann Bernth Holmberg, med Kai-Uwe som tvåa.
Medlemsavgi�en var 150 kr/år.
Familjemedlem som ej behöver utskick 100 kr/år.
Under 18 år 75 kr/år.
Ny medlem 220 kr/år.

