Verksamhetsberättelse för Kista Fotoklubb 2014
Under året har klubben, bestående av 14 betalande medlemmar, haft elva medlemsmöten
inklusive ett årsmöte; många möten har ägt rum i form av utflykter. Möteslokal finns på
Sollentunavägen 67, Knut Jönson Ingenjörsbyrå, i Sollentuna där klubben numera huserar när
den inte är ute på utflykt.
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.

Tisdag 14 januari
Kai-Uwe visade bilder från Kanada. Månadens Bild: "Minns du den snö som föll i fjol", svartvitt
påsikt.

Söndag 16 februari
Utflykt till fotoutställning på Artipelag på Värmdö. Utställningen hette ”Det Synliga” och påstods
spegla samtida svensk fotografi. KFK:s besökarskara var inte särdeles imponerad; samtliga
SVEFO-utställningar har hållit betydligt högre klass. Månadens Bild: "Kontrast", svartvitt påsikt.

Onsdag 19 mars
Årsmöte: Klubblokalen, Sollentuna. Bildvisning från Tokyo av Magnus Wedberg. Styrelsen valdes
enligt ovan.

Söndag 13 april
Promenad i Sollentuna/Edsviken enligt principen ”snitslad bana”, med förbestämda uppgifter
markerade på karta. Ingen Månadens Bild.

Söndag 11 maj
Tema "I Kunglig närhet". Utflykt till Drottningholms slott, där fotografering av medlemmar i
sällskapet "Gustavs III:s vänner" (klädda i tidstypiska kläder) vidtog. Stefans bilder från detta
möte blev sedan några av hans vinnarbilder i SVEFO. Månadens bild: "Kungligt", färg påsikt.

Onsdag 18 juni
Tema ”Vyer från en ny stadsdel”. Vi samlades vid Sickla Kaj i Hammarby Sjöstad och
promenerade tillbaka mot City. Månadens bild: "Gatuliv", svartvitt påsikt.

Lördag 16 augusti
Utflykt till Ängsö – Sveriges fjärde minsta nationalpark. Via bil och båt tog vi oss till denna
tämligen svåråtkomliga ö. Vädret var vackert men inga speciellt fantastiska motiv fanns att
beskjuta. Ingen Månadens Bild.

Tisdag 9 september
Allmän social sammankomst i klubblokalen, främst spontanvisning av semesterbiulder och
tidigare mötesresultat samt fika. Månadens Bild: "Ingen sommar", färg påsikt.

Onsdag 8 oktober
SVEFO-inlämning och bildurval. Ingen Månadens Bild.

Torsdag 6 november
Uppsamlingsheat med bildredovisningar från årets utflykter och andra begivenheter. Månadens
Bild: "In i dimman", projicerad svartvit bild.

Söndag 16 november, 10:30
SVEFO-utställningen ägde rum i Folkets Hus Solna. En, för ovanlighetens skull, storartad succé
för Kista! Av fyra deltagande KFK-fotografer placerade sig tre. Stefan Malmström vann
utmärkelsen "Bästa fotograf" med sin totalpoäng, och fick dessutom utmärkelsen "Domarens
favorit" på temat "lättja" med sin bild "Apmys". Även Kai-Uwe Och (fjärde bäste fotograf!) och
Kerstin Mustel placerade sig. KFK kom totalt sett på andra plats bland klubbarna, efter Enskede.
Claes Grundsten agerade domare. Så fina skalper har inte hemförts på många år!
Stefans bilder fick sedan representera SVEFO på Fotomässan i Älvsjö.

Torsdag 11 december, 19:00
Luciamys samt Kvadrupeln (Månadens Bild-tävling i fyra klasser: påsikt färg, påsikt svartvitt,
digitalbild färg, samt digitalbild svartvitt).

Medlemsavgifter
Medlemsavgiften var 150 kr/år.
Under 18 år 75 kr/år.

