
Verksamhetsberättelse för Kista Fotoklubb 2016

Under året har klubben, bestående av 12 betalande medlemmar, organiserat fjorton olika 
aktiviteter 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. 
Peter Mustel, vice sekreterare.

Måndag 18 januari

Bilfärd till Bogesunds Slott, utanför Vaxholm, för ”målning med ljus” (och/eller blixt) i den mörka 
kalla natten.

Söndag 21 februari

Helgutflykt till Nyfors utanför Tyresö, där strömstarar och andra vattendjur efterspanades.

Måndag 21 mars

Årsmöte i klubblokalen, Sollentuna. Bildvisning med diskussion om efterbehandling signerad 
Marit Solblad. Styrelsen modifierades genom att Lars Forsgren utträdde och Peter Mustel 
återkom.

Söndag 17 april

Ruin- och bunkerturism: klubben packade in sig i bilar och åkte via Vaxholm till Värmdölinjen, en 
gammal försvarsanläggning av omfattande dimensioner. En kylig men solig dag avslutades med 
glass i Vaxholm. Månadens Bild var påsikt färg utan tema.

Lördag 14 maj

Actionfotografi av motocross hos Järva MK, vid Hägerstalunds Wärdshus på Järvafältet. 
Månadens Bild var påsikt färg utan tema.

Söndag 12 juni

Utflykt till Mariefred för en ånglokstur på museijärnväg. Turen ledde vissa av medlemmarna till 
Taxinge Slott där kaffe och tårta väntade. På vägen dit jagade vi en häger med ångloket; på 
vägen hem hade ångloket ersatts av ett ryskt diesellok men inga fåglar syntes till. En mycket 
trevlig dag! Månadens Bild var påsikt svartvitt utan tema.

Torsdag 25 augusti

Bildvisning från tidigare utflykter. Månadens Bild: Digital färg, tema ”Cyklar”.

Lördag 27 augusti

Utflykt till fotoutställningen ”Planket”.



Söndag 25 september

Modellfoto i Barkarby var utlovat, men modellen försvann så mötet ställdes om till en promenad 
på gamla flygfältet med omgivningar samt utflykt till fågeltornet vid Säbysjön. Månadens Bild var 
påsikt svartvit med tema ”Korkat”.

Torsdag 13 oktober

SVEFO-inlämning och bildurval. Månadens Bild var en digital färgbild med tema ”Vissen”.

Måndag 14 november

Besök i Uppsala för att se på stads-ljus-föreställningen ”Allt ljus på Uppsala”. Kvällen avslutades 
på café. Månadens Bild var påsikt färg med temat ”semester”.

Söndag 20 november

SVEFO-utställningen ägde rum, i Folkets Hus Solna för tredje året i rad. Endast Lars Forsgren 
deltog detta år. Tyvärr var utställningen inte en riktig utställning utan när Lars kom för att se på 
den hade den redan tagits ner och han fick gå hem med sina bilder. Bland annat till följd av detta 
anser styrelsen att KFK har mycket lite att vinna på att vara medlem i Svefo, och vice versa, och 
har valt att låta klubben utträda ur Svefo i alla fall för ett tag.

Tisdag 13 december

Luciamys, glöggparty 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: Tonny 21 poäng, 
Lars 14, Bernth 11, Kai-Uwe 10, Joakim 9, Peter 8, Göran 7, Claes 6, Mohammed 3 och Jim 1 
poäng.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften var 150 kr/år.

Under 18 år 75 kr/år.


