
Verksamhetsberä  else för Kista Fotoklubb 2007

Under året har klubben ha!  tio medlemsmöten samt å" a styrelsemöten. Möteslokal och fotolabb 
fi nns på Helsingörsgatan 28.

Januari
11/1

Fyra (!) deltagare. Bildvisning från höstens (2006) utfl ykt till Oljeön/Engelsberg, där Kai-Uwe Och 
och Bernth Holmberg visade bilder. Månadens Bild: Påsikt färg, tema “Mat”.  Månadens Bild ge-
nomfördes dock inte beroende på en missuppfa" ning om vad man gör vid lågt deltagande; styrel-
sen beslutade därför a"  placera de båda tävlande (Bernth och Kai-Uwe) på en delad andraplats.

Februari
12/2

Nio deltagare. Programmet var en workshop om komposition som Ofelia Jurrius höll i. Månadens 
Bild: Digitalt, inget tema. Olle Sundkvist blev e" a, Jing-Hong Zhang och Peter Mustel delade på 
andraplatsen.

Mars
13/3
Årsmöte! 22 deltagare. Månadens Bild: Ingen.

Jonas Lindkvist, sportfotograf (med mera) från DN, hälsade på och visade bilder. En mycket bra 
bildvisning, som fortsä" er en fi n trend med högkvalitativa fotogra� esök.

Styrelsen konstituerades. Till ordförande valdes Kai-Uwe Och. Till vice ordförande valdes Jim 
Silverberg (ny i styrelsen), till kassör valdes Jing-Hong Zhang (ny i styrelsen), till sekreterare/infor-
matör valdes Magnus Wedberg, och till vice sekreterare valdes Ofelia Jurrius. Linus Hultstrand och 
Ivo Petko u" rädde ur styrelsen.

Till revisorer valdes Bernth Holmberg och Ivo Petko.
Till revisorssuppleant valdes Thomas Nilsson.

Till valberedning valdes Göran Persson (sammankallande) och Linus Hultstrand.

Årets Fotograf blev Magnus Wedberg. Kai-Uwe Och kom tvåa, och Bernth Holmberg trea.

31/3

Endagsutfl ykt med kort varsel till Västerås och gamla ångkra! verket. E"  fåtal deltagare, enbart 
från styrelsen.

April
11/4

Magnus Wedberg visade diabilder i e"  bildspel från Tanzania. Månadens Bild: Svartvit, inget tema. 
Linus Hultstrand vann.

Maj
5/5

Fotomaraton med Midsommargårdens FK. Precis som föregående år samlades vi på Södermalms-
torg, fi ck tre teman, delade upp oss och träff ades igen tre timmar senare för de avslutande tre 
temana. Magnus bekant Maria hade formulerat dessa teman, som mö" es av högljudda, klagande 



stönanden och mången tung suck. E! eråt var dock alla eniga om a"  de visserligen var svåra men 
både stimulerande och roliga. Dock var ingen (0) fotograf intresserad av a"  gå vidare och äta mid-
dag e! eråt, möjligen beroende på bristande planering från de arrangerandes sida. De" a var det 
enda smolket i bägaren på en annars väldigt lyckad och solig dag – de fl esta håller nog med om a"  
2007 års fotomaraton var ännu mer lyckad än 2006 års upplaga, som även den var mycket lyckad. Vi 
får se upp nu 2008 så vi inte anordnar en rekordlyckad mara, på det a"  inte samtliga deltagande 
medlemmar faller döda ned av pur tillfredsställelse.

10/5

Jing-Hong visade bilder från Kina och vi valde bilder a"  tävla med i fotomaran. MB var dia och 
temat “Snö”. Peter Mustel och Kai-Uwe och delade på förstaplatsen. Tvåor blev Göran Persson och 
Bernth Holmberg.

Juni
3/6

Endagsutfl ykt till Västerås och ångkra! verket – igen.

6/6

Avslutning. Vi träff ades i Hagaparken, fi kade och tävlade och delade ut priserna i fotomaran. Peter 
Mustel vann titeln som Klubbmästare, och fi ck äran a"  för e"  år vårda, det fantabulösa vandrings-
priset. Vi bedömde även Midsommargårdens bilder. Sedan gick e"  gäng vidare till Skansen och 
fotade nationaldagsfi randet, varandra, samt ganska många djur. Månadens Bild var påsikt färg, 
tema “Kungen”. Jing-Hong Zhang vann, Jim Silverberg kom tvåa.

September
6/9

Mohammed visade bilder från sin resa till Indonesien. Månadens bild hade temat “Tråkig”, och 
Ofelia Jurrius vann denna omgång. På delad andra plats kom Jing-Hong Zhang, Magnus Wedberg 
och Bernth Holmberg.

Oktober
8/10

”SVEFO-gången”. Tyvärr hade vi få"  extremt sen förvarning de" a år (SVEFO-tävlingen stod länge 
utan arrangör), vilket ledde till få KFK-deltagare (fyra). Månadens Bild var svartvit påsikt, tema ”på 
gatan”, där Magnus Wedberg stod som vinnare medan Ofelia Jurrius kom tvåa.

November
15/11

Jing-Hong Zhang visade bilder från Japan. Månadens Bild: färg, påsikt, tema “Tid”. Vinsten delades 
mellan Magnus Wedberg, Jing-Hong Zhang och Thor-Leif Nicklin.

25/11

SVEFO-utställningen gick av stapeln i Länsförsäkringars lokaler nära Frihamnen. En till alla delar 
mer lyckad tillställning än förra året, med ambitiösa arrangörer, en trevlig lokal och en jury som 
var både engagerad och konsekvent; det enda felet var a"  många bilder hade hängts väl lågt – i 
kombination med en skum belysning var det svårt a"  se vissa bidrag. Tyvärr var KFK:s utdelning 
inte riktigt lika lyckad som arrangemanget i sig; en u" agen bild och e"  hedersomnämnande (båda 
till Ofelia Jurrius) är e"  av våra sämsta resultat någonsin.

December
11/12

Den traditionella Kvadrupeln, lika årstidstypisk som glöggen, pepparkakorna, kvällstidningsin-



köpslögnerna, samt de lustigt klirrande seriekrockarna på Danderydsvägen e! er det första snöfal-
let. Månadens Bild var alltså fyrdubblad, och avgjorde Årets Fotograf-tävlingen. Vi skulle kunna 
skriva om vinnarna här, men då skulle presentationen av Årets Fotograf sakna all spänning.
Notabelt är a"  decembermötet var föremål för en smärre reklamkampanj i bostadsrä" sföreningen. 
Vackert formgivna inbjudningslappar hade delats ut, massiva mängder glögg hade inköpts, och 
pepparkakor tillräckligt för a"  göra samtliga deltagare i Palestinakonfl ikten både snälla och nöjda 
fanns uppstaplade i lokalen likt gigantiska, bruna minareter.
Antal utdelade lappar: 50.
Antal besökare från nämnda bostadsrä" sförening: 0.
Antal övriga deltagare på mötet: 5.
Och Palestinakonfl ikten är fortfarande olöst.

Glöggen var dock god.

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.


