
Verksamhetsberättelse för Kista Fotoklubb 2009
Under året har klubben, bestående av tjugoen betalande medlemmar, haft tio 
medlemsmöten samt arrangerat ett fotomaraton. Möteslokal och fotolabb finns på 
Helsingörsgatan 28. Styrelsen har haft ett antal möten under året.

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

2009-01-14
Kai-Uwe Och visade bilder från Kuba. Månadens Bild var påsikt digital, tema 
"självporträtt".

2009-02-18
Ljussättning/porträtteori, en workshop inför kommande gång med mycket ”trial and 
error”. Månadens Bild var digital, tema "abstrakt".

2009-03-16
Årsmöte. Ingen Månadens Bild. Bildvisning från Island av Janne Arleklint, naturfotograf 
och ägare till fotositen NaturfotoForum.
.
Kai-Uwe Och valdes som ordförande för 1 år.
Jinghong Zhang och Tommy Gunnarsson valdes som styrelseledamöter för 2 år.
Till revisorer valdes Bernth Holmberg och Olle Sundkvist. Till revisorssuppleant valdes 
Harry Leo.

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

Vinnaren av Månadens Bild år 2008 var Magnus Wedberg. På andra plats kom Linus 
Hultstrand och på tredje plats Kai-Uwe Och.

2009-04-04
Heldag (lördag)! Studiofoto i hyrd studio i Fruängen med två modeller och diverse 
rekvisita. Månadens Bild var påsikt svartvitt, inget tema.

2009-05-19
Panoramaworkshop, från flera exponeringar till färdigt panorama. Månadens Bild var dia, 
tema "din bästa naturbild".

2009-05-16
Fotomaraton, tillika klubbmästerskap, genomfört i samarbete med Midsommargårdens 
Fotoklubb. Sex teman tagna under lika många timmar (med samling vid Dramaten och ny 
temautdelning efter halva tiden) tolkades av deltagare från båda klubbarna. Kai-Uwe, som 
inte deltog, hade formulerat temana detta år. Reglerna stipulerade denna gång 
användning av ”systemkamera för film med EN brännvidd, valfri, ej zoom”. 
Klubbmästare år 2009 blev Peter Mustel, med Linus Hultstrand som god tvåa.



2009-06-06
Utflykt till Hagaparken med avslutningsfika. Månadens bild var påsikt färg, tema 
"humorbild".

2009-09-09
Gör-det-själv-flygfoto (med relativt billiga modellplan!) med Jim Silverberg, teori och 
praktik. Månadens Bild var digital, tema "blå".

2009-10-01
”SVEFO-gången”. Diskussion inför SVEFO-tävlingen, val samt montage av bilder. 
Månadens Bild var påsikt färg, tema "svenskhet".

2009-11-08
SVEFO-utställningen, som i år ägde rum på Ericsson här i Kista, fortsatte återigen en för 
KFK:s del nedåtgående trend. Inte ens ett hedersomnämnande blev resultatet i år! Den 
enda trösten är att det nu omöjligt kan bli sämre – om inte juryn jagar oss ut ur salen med 
hugg och slag. Sekreteraren vill föra till protokollet, med klagande och gnällig röst, att han 
faktiskt tyckte att vi även i år ställde upp med en stark uppsättning bilder, och att utfallet 
därför enbart kan skyllas på den globala uppvärmningen.

2009-11-09
Linus Hultstrand och Magnus Wedberg visade bilder från Indien. Månadens Bild var 
påsikt svartvitt, tema "bättre begagnad".

2009-12-10
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.


