
Verksamhetsberättelse för Kista Fotoklubb 2008
Under året har klubben, bestående av sexton betalande medlemmar, haft tio 
medlemsmöten samt arrangerat ett fotomaraton. Möteslokal och fotolabb finns på 
Helsingörsgatan 28. Styrelsen har haft sex möten under året.

Styrelsen bestod av följande medlemmar: Kai-Uwe Och, ordförande. Magnus Wedberg, 
sekreterare. Jinghong Zhang, kassör. Jim Silverberg, vice ordförande. Ofelia Jurrius, vice 
sekreterare.

2008-01-14
Peter Mustel visade bilder från USA. Månadens Bild var påsikt färg, tema "sommar".

2008-02-19
Denna kväll hölls en grundkurs i digitalisering av film och "Photoshop för amatörer". 
Månadens Bild var digital, tema "abstrakt".

2008-03-17
Årsmöte. Ingen Månadens Bild. Bildvisning av fotografen och professorn i ekologisk 
botanik Pauline Snoeijs.
Kai-Uwe Och valdes som ordförande för 1 år.
Magnus Wedberg och Ofelia Jurrius valdes som styrelseledamöter för 2 år.
Till revisorer valdes Bernth Holmberg och Ivo Petko. Till revisorssuppleant valdes Olle 
Sundkvist.

Göran Persson och Linus Hultstrand valdes till valberedare för kommande år.

Vinnaren av Månadens Bild år 2007 var Magnus Wedberg. På andra plats kom Ofelia 
Jurrius och på tredje plats Bernth Holmberg.

2008-04-16
Olle Sundkvist visade bilder från Thailand. Månadens Bild var påsikt svartvitt, tema "på 
jobbet".

2008-05-15
Jim Silverberg visade bilder från Auschwitz. Månadens Bild var digital, tema "nu är det jul 
igen".

2008-05-17
Fotomaraton, tillika klubbmästerskap, genomfört i samarbete med Midsommargårdens 
Fotoklubb. Sex teman tagna under lika många timmar (med samling vid Slussen och ny 
temautdelning efter halva tiden) tolkades av deltagare från båda klubbarna. 
Midsommargårdens FK hade formulerat temana detta år. Reglerna stipulerade denna 
gång användning av systemkamera med normaloptik. Klubbmästare år 2008, i överlägsen 
stil, blev Kai-Uwe Och.

2008-06-06
Utflykt till Hagaparken, avslutningsfika samt genomgång av bilderna från fotomaran. 



Även bedömning av Midsommargårdens bilder skedde. Månadens bild var påsikt färg, 
tema "prinsessan".

2008-09-08
Peter Nadin besökte oss och berättade om storformatsfotografi. Månadens Bild var digital, 
tema "sport".

2008-10-08
”SVEFO-gången”. Diskussion inför SVEFO-tävlingen, val samt montage av bilder. 
Månadens Bild var påsikt färg, tema "barn".

2008-11-11
Magnus Wedberg visade bilder från Hongkong. Månadens Bild var påsikt svartvitt, tema 
"farligt".

2008-11-23
SVEFO-utställningen, som i år ägde rum på Midsommargården, Telefonplan, fortsatte en 
för KFK:s del nedåtgående trend. Visserligen var antalet bidrag starkt, med åtta tävlande 
klubbmedlemmar, men inga bilder blev uttagna av den obönhörliga juryn. Ett ynka 
hedersomnämnande mäktade vi med; Magnus Wedberg fick detta med bilden ”Den 
Svarta Ön”. Själva utställningen förtjänar dock en eloge för ett förträffligt arrangemang.

2008-12-11
Luciamys med glögg och Kvadrupeln. Månadens Bild var som vanligt fyra bilder med 
valfria teman (påsikt svartvitt, påsikt färg, dia, samt digital bild).

Medlemsavgiften var 150 kr/år.
Familjemedlem som ej behöver utskick 100 kr/år.
Under 18 år 75 kr/år.
Ny medlem 220 kr/år.


