Verksamhetsberä�else för Kista Fotoklubb 2006
Under året har klubben ha� tio medlemsmöten samt å�a styrelsemöten. Möteslokal och fotolabb
ﬁnns på Helsingörsgatan 28.

Januari
23/1

12 deltagare. Bilder från Möja visades av fyra av deltagarna i höstutﬂykten (nämligen Thor-Leif
Nicklin, Magnus Wedberg, Kai-Uwe Och och Jing-Hong Zhang), bland annat e� digitalt bildspel av
Thor-Leif. Månadens Bild (påsikt färg tema ”Monokrom”) vanns av Thor-Leif, “Tändstickor”, med
Magnus Wedberg som tvåa, “Tessan”.

Februari
23/2

12 deltagare, årsmöte.
Kai-Uwe Och visade bilder från Inlandsbanan.
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 Ofelia Jurrius. Hasse Olsson u�rädde ur styrelsen.
Till revisorer valdes Bernth Holmberg och Thomas Nilsson.
Till revisorssuppleant valdes Ralph Jonsson.
Till valberedning valdes Göran Persson (sammankallande) och Ralph Jonsson.
Totalvinnaren av Månadens Bild 2006 var Kai-Uwe Och. Magnus Wedberg och Linus Hultstrand
kom på delad andraplats.

Mars
21/3

9 deltagare. Linus Hultstrand visade bilder från Ecuador. Månadens Bild (digital) vanns av KaiUwe Och, “Världskulturmuseitrappan”, med Ofelia Jurrius som tvåa.

April
19/4

9 deltagare. ”Workshop i svartvi�” i labbet med Linus som ciceron. Månadens bild (dia) vanns av
Magnus Wedberg med “Psykos 35:14”, med Kai-Uwe Och som tvåa..
22/4

Fotomaraton, tillika klubbmästerskap, genomfört i samarbete med Midsommargårdens FK. Sex
teman tagna under lika många timmar (med samling vid Slussen och ny temautdelning e�er halva
tiden) tolkades av sammanlagt ungefär femton deltagare från båda klubbarna varav nio från Kista
FK. Kai-Uwe Och, som inte deltog, hade formulerat temana, vilka var: ”Förälskad”, ”Fikapaus”,
”Shoppingberoende”, ”Nature strikes back”, ”Fast food” samt ”Hälsningar från Stockholm”. De�a
”kvartsfotomaraton” genomfördes med engångskameror. Kvällen avslutades med middag på Blå
Porten. De båda klubbarna bedömde varandras bilder.

Maj
20/5

3 deltagare. Dagsutﬂykt med bil till Riddersholms naturreservat utanför Norrtälje. Månadens Bild

(färg påsikt, 10x15, tema ”Rock’n’roll”): Bernth Holmberg vann med “Dansande par”, Magnus Wedberg kom tvåa.

Juni
12/6

10 deltagare. Fika utomhus i Kista och terminsavslutningsmingel. Vi ti�ade på bilderna från fotomaran, och delade ut pris i klubbmästerskapet: klubbmästare blev Linus Hultstrand, som ﬁck en
nyinsti�ad klubbmästarpokal a� förvalta i e� år. Ivo Petko kom tvåa, Magnus Wedberg och JingHong Zhang delade på tredjeplatsen. Månadens Bild (svartvi�) vanns av Thor-Leif Nicklin, KaiUwe Och kom på andra plats.

September
6/9

10 deltagare. Bildvisning/frågesport/Stockholmskännedom med tema “Var står fotografen?” av
Thor-Leif Nicklin. Månadens Bild var digital, tema “Na�liv”, och vanns av Linus Hultstrand med
Magnus Wedberg som tvåa.
23-24/9

Helgutﬂykt till Bergslagen med överna�ning på vandrarhem. Sex deltagare (och en hund). Vi åkte
till Oljeön och Engelsberg för raﬃnaderi- och järnbruksrelaterad fotograﬁ. Även en hel del foton på
slussar kan numera återﬁnnas i deltagande fotografers arkiv. Utﬂykten arrangerades av Kai-Uwe
Och.

Oktober
5/10

11 deltagare. SVEFO-inlämning. 43 pappersbilder och 23 dior var resultatet, vilket måste anses vara
mycket. Månadens Bild (dia) vanns av Göran Persson, Linus kom tvåa.

November
9/11

8 deltagare. Miniutﬂykt till Stadsmuséet, utställningar med Gunnar Smoliansky samt 40- och 50talsbilder ur SvD:s gamla arkiv. Månadens Bild (svartvi�): Peter Mustel vann med “Gubbjävel”,
Linus och Magnus kom delad tvåa.
26/11

SVEFO-utställning i Hörsalen Täby Centrum (Danderyds FK arrangerade). Ovanligt många deltagare från KFK (tio), och ovanligt dålig utdelning trots den höga kvaliteten hos många bidrag. Kista
FK placerade sig till slut på inte bä�re än å�onde plats, med fyra poäng samt e� hedersomnämnande (Gävle FK vann totalt med 17 poäng). Magnus Wedberg blev bästa kistafotograf med en u�agen
bild samt e� hedersomnämnande. De�a år måste tyvärr ses som e� SVEFO-mässigt totalhaveri.

December
11/12

14 deltagare. Luciamingel med glögg. Månadens Bild var den klassiska “kvadrupeln”: I sv/v vann
Linéa Stenfors, Jim Silverberg kom tvåa. I färg påsikt kom Jim och Linéa på delad förstaplats. I digitalt vann Kai-Uwe Och, 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.

