
Verksamhetsberättelse för Kista Fotoklubb 2015

Under året har klubben, bestående av 12 betalande medlemmar, haft tio medlemsmöten inklusive
ett årsmöte; många möten har ägt rum i form av utflykter. Möteslokal finns på Sollentunavägen 
67, Knut Jönson Ingenjörsbyrå, i Sollentuna som agerat klubblokal sedan 2013.

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.

Måndag 12 januari

Bildvisning. Månadens Bild: "Stad möter land", digital.

Lördag 14 februari

Vinterutflykt med is-tema, som gick till Geddeholm med omgivande skogar vid Västeråsfjärden. 
Månadens Bild: "Bad", papper färg.

Måndag 16 mars

Årsmöte: Klubblokalen, Sollentuna. Bildvisning. Styrelsen fortsatte obönhörligt att omväljas enligt 
ovan.

Söndag 19 april

Vi upprepade succén för några år sedan med att hyra en studio och släpa dit ett antal modeller! 
Detta år blev det centrala City Studios på Holländargatan i Stockholm, och tre modeller som 
plåtades ur alla vinklar och vrår. Till skillnad från tidigare gång övades ingen ljussättning i förväg, 
vilket eventuellt var lite o-optimalt. Månadens Bild: ”Humorbild”, svartvit påsikt.

Lördag 16 maj

Utflykt i naturen som denna gång omgav Gåseborg, en fornborg vid Mälaren. Trots den 
omedelbara närheten hade ingen i klubben som närvarade på mötet varit där vilket väl visar hur 
mycket det finns att hitta i närområdet om man bara ser sig omkring. På baksidan av fornborgen 
fanns en betydligt modernare klätterled. Månadens bild: "Djurisk", färg påsikt.

Lördag 6 juni

Kulturhistorisk utflykt till Edsbergs slott på nationaldagen. Här fanns det bland annat en 
entusiastutställning av motorfordon. Månadens bild: "Nytt", färg påsikt.

Lördag 29 augusti

Utflykt till Wira Bruk. En tapper liten skara tog sig dit, och två av medlemmarna lyckades 
sedermera placera sig i en fototävling anordnad av Bruket. Tonny vann till och med, fast han inte 
var med på medlemsmötet! Månadens Bild: "Våldsamt", svartvit påsikt.



Lördag 12 september

Detta möte, en planerad utflykt, blev inställt! Vi skulle ha besökt Östra Södermanlands Järnväg, 
en museijärnväg, och sedan fikat i Mariefred men oturligt nog drabbades järnvägen av 
översvämning så en banvall förstördes. Vi hoppas på att snart kunna göra ett nytt försök.

Torsdag 1 oktober

SVEFO-inlämning och bildurval. Ingen Månadens Bild.

Söndag 15 november

SVEFO-utställningen ägde rum, i Folkets Hus Solna för andra året i rad. Efter förra årets 
succéföreställning från KFK:s sida blev detta en betydligt blekare insats. Endast Lars Forsgren 
placerade sig med en uttagen bild, ”Valv”.  Sex KFK-fotografer deltog med totalt åtta enstaka 
bilder och två kollektioner. Wilhelm Witte och Mikael Röhr var domare detta år.

Onsdag 18 november

Uppsamlingsheat med bildredovisningar från årets utflykter och andra begivenheter. Månadens 
Bild: "Besökare", svartvit digital.

Måndag 14 december

Luciamys samt Kvadrupeln (Månadens Bild-tävling i fyra klasser: påsikt färg, påsikt svartvitt, 
digitalbild färg, samt digitalbild svartvitt).

Årets Fotograf

I sammanställningen av Månadens Bild-tävlingarna under året blev resultatet: Lars 19 poäng, 
Tonny 16, Bernth 9, Göran 8, Claes 3 och Kai-Uwe 2 poäng.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften var 150 kr/år.

Under 18 år 75 kr/år.


