
Verksamhetsberättelse för Kista Fotoklubb 2012

Under året har klubben, bestående av 15 betalande medlemmar, haft tio medlemsmöten, vissa i 
form av utflykter. Möteslokal och fotolabb finns på Helsingörsgatan 28. Styrelsen har haft ett fåtal 
möten under året.

Styrelsen bestod av följande medlemmar: 
Kai-Uwe Och, ordförande. 
Magnus Wedberg, sekreterare. 
Jinghong Zhang, kassör. 
Stefan Malmström, vice ordförande. 
Martin Jönsson, vice sekreterare.

2012-01-19 

Marit Solblad, professionell bröllops- och porträttfotograf, visade bilder och berättade om 
bröllopsfotografering. Månadens Bild: Tema "gul", digital.

2012-02-13
Bildvisning. Månadens Bild: Tema "värme", digital. 

2012-03-27
Årsmötet. Per-Erik Åström visade bilder.
Kai-Uwe Och valdes som ordförande för 1 år.
Martin Jönsson och Magnus Wedberg valdes som styrelseledamöter för 2 år.
Till revisorer valdes Bernth Holmberg och Olle Sundkvist. Till revisorssuppleant valdes Thor-Leif 
Nicklin.

Peter Mustel och Kerstin Mustel valdes till valberedare för kommande år.

2012-04-18
Vi besökte fotolabbet Crimson för att titta på deras processer och utrustning. Sedan blev det en 
liten promenad, som avslutades på restaurang. Månadens Bild: tema "Musik", papper färg. 

2012-05-15
Minifotomaraton, sex bilder på en timme! Månadens bild: tema "Tempo", digital svartvit.

2012-06-16
Utflykt och terminsavslutning. Vi träffades vid Södermalmstorg, Slussen, och på grund av det 
vidriga vädret gick vi till Stockholms Stadsmuseum för att se en bildutställning. Några tappra 
trotsare av vädrets makter åkte sedan vidare till Skogskyrkogården, där de tog prisvinnande 
bilder. Månadens Bild: tema "Finns i sjön", pappersbild.

2012-09-10
Bildvisning. Månadens Bild: "Tomhet", digital.

2012-10-02
SVEFO-inlämning och montering. Ingen Månadens Bild.



2012-11-11
SVEFO-utställning i Täby centrum (Danderyds Fotoklubb arrangerade). Från klubben deltog 2 
medlemmar med 2 kollektioner och 6 enskilda bilder. Martin Jönsson blev näst bästa fotograf 
med 6 poäng, en fin skalp!

2012-11-07
Måla med ljus, utflykt vid Silverdals Kapell i Sollentuna där olika slags belysning av objekt med 
öppen slutare testades. Månadens Bild var "Analog", på digitalt media, men genomfördes inte.

2012-12-13
Kvadrupel och glögg. Månadens Bild var "kvadrupeln" (fyra bilder, valfria teman, en av varje av 
påsikt svartvit/påsikt färg/dia/digitalbild).

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften var 150 kr/år.

Under 18 år 75 kr/år.


