
Verksamhetsberättelse för Kista Fotoklubb 2013

Under året har klubben, bestående av 17 betalande medlemmar, haft elva medlemsmöten, vissa i
form av utflykter. Möteslokal finns på Sollentunavägen 67 i Sollentuna. Styrelsen har haft ett fåtal 
möten under året.

Styrelsen bestod av följande medlemmar: 
Kai-Uwe Och, ordförande. 
Magnus Wedberg, sekreterare. 
Claes Edén, kassör och firmatecknare. 
Stefan Malmström, vice ordförande. 
Lars Forsgren, vice sekreterare.

2013-01-16 
Besök på Fotografiska. Månadens Bild: "Rosa", påsikt färg.

2013-02-12
Bildvisning i Kista-lokalen av medlemmarnas bilder från utflykter 2012 (maj, juni och november). 
Månadens Bild: "Oskarpt", digitalt svartvitt. 

2013-03-14
Årsmöte!

Ett spektakulärt inslag på detta var att vi blev utslängda mitt under sittande möte av den trevlige 
ordföranden för bostadsrättsföreningsstyrelsen – en man som hävdade att vi blivit uppsagda i 
oktober 2012 (vilket givetvis inte är sant) samt att våra nycklar krävts in (dito). Tilläggas kan ju att 
vi förstås bokat lokalen med en styrelseledamot, helt i vanlig ordning, samt att vårt fotolabb som 
hösten 2012 skulle tömmas på en vecka "för att ventilationen skulle byggas om" verkade 
användas som personligt förråd av någon i denna styrelse (märkligt nog utan någon skönjbar 
ventilationsombyggnad). Vi avtågade därför för sista gången efter årsmötets genomförande, utan 
bildvisning, och blev lokallösa efter sisådär trettio år.

2013 års styrelse valdes och består av Kai-Uwe Och, Magnus Wedberg, Claes Edén, Lars 
Forsgren samt Stefan Malmström. Revisorer är Peter Mustel och Jing-Hong Sundell, medan 
revisorssuppleanten är Thor-Leif Nicklin.

Peter Mustel och Magnus Wedberg valdes till valberedare för kommande år.

2013-04-27
Lördagsutflykt på förmiddagen! Samling vid Södermalmstorg för att fotografera det sista av 
Slussen innan det rivs. Månadens Bild: "Hantverkare", påsikt svartvitt.

2013-05-18
Fotomaraton i Rålambshovsparken, tillika klubbmästerskap! Tyvärr endast fyra deltagare trots en 
imponerande organisatorisk insats av Lars (med extern proffsfotograf som bedömare bland 
annat). Vinnare: Bengt-Erik Karlsson. Månadens bild: "Kvadratiskt", påsikt färg.

2013-06-18
Kvällsfoto vid Drottningholms Slott och terminsavslutning. Månadens Bild: "Bär", påsikt färg.



2013-08-31
Utflykt, träff vid Sofia Kyrka för att se på fotoutställningen Planket. Därefter följde en 
fotopromenad. Månadens Bild: Fartfylld, påsikt färg.

2013-09-18
Kvällsfotografering i Stockholm. Träff vid Centralen, promenaden gick sedan mot Centralbron och
Stadshuset. Månadens Bild: "Styrka", påsikt svartvitt.

2013-10-10
SVEFO-inlämning och montering. Ingen Månadens Bild. Detta var första mötet på en ny 
mötesplats och klubblokal: Knut Jönson Ingenjörsbyrå, Sollentunavägen 67, Sollentuna. Tack 
Lars för detta!

2013-11-17
SVEFO-utställningen, ABF Esplanaden 3 C, Sundbyberg. Ralph Jonsson var den ende uttagna 
från KFK, med en bild på ett tangopar.

2013-11-24 (och vad gäller styrelsen, 2013-11-23)
Vi gick på fotomässan. Vi samlades vid SVEFO:s monter, där även KFK-styrelsen medverkade 
båda dagarna för att upplysa om SVEFO och fotoklubbar i allmänhet och på köpet ragga lite nya 
medlemmar. Månadens Bild: "Stockholm by night", påsikt färg.

2013-12-12
Kvadrupelmöte och glögg. Månadens Bild var alltså "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.


