
Verksamhetsberättelse för Kista Fotoklubb 2017

Under året har klubben, bestående av 12 betalande medlemmar, organiserat tio olika aktiviteter 
inklusive ett årsmöte; flera 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.

Lördag 21 januari

Vi hyrde City Studios fotostudio i Fruängen för att fota modell. Månadens Bild var påsikt 
(pappersbild) i färg med temat "Oändligt".

Tisdag 21 februari

Väsjöbacken besöktes, där vi fotade skidåkning och -hopp i backen. Månadens Bild ägde sedan 
rum i cafeterian tillsammans med varm choklad och hade temat ”Vårkänslor”, påsikt färg.

Måndag 20 mars

Årsmöte i klubblokalen, Sollentuna. Bildvisning av Kai-Uwe Och. Styrelsen återvaldes i sin helhet.

April

Mötet för april ställdes in.

Lördag 20 maj

Lång-utflykt till Stendörrens naturreservat med matsäck. Månadens Bild var påsikt färg med 
temat ”I fatet”.

Lördag 17 juni

Fotomaraton på Skansen, en så kallad ”kvartsmara” med sex bilder på tre timmar. Ingen 
Månadens Bild. Vinnaren är ännu inte utsedd.

Lördag 26 augusti

Tough Viking, ett terränglopp på Djurgården, fotograferades. Månadens Bild: "Vek", påsikt färg.

Lördag 23 september

En utflykt till ett slott hade utlovats och färden gick till Wenngarn. Månadens Bild: ”Slag”, påsikt 
svartvitt.

Söndag 29 oktober

Vi gjorde en långväga utflykt till platsen för den stora skogsbranden i Västmanland 2014, där nära
14000 hektar skog brunnit. Detta visade sig vara oväntat farligt då det blåste hårt och 
kvarstående döda stammar började brytas sönder och falla ner omkring oss. Reträtten gick under



för omständigheterna acceptabelt ordnade former till ett annat nedbrunnet ställe, Elsa 
Anderssons konditori i Norberg, som nu återuppbyggts och återigen serverade goda kakor. 
Parallellt med detta gjorde två andra klubbmedlemmar en kortare utflykt till Väsjöområdet för lite 
mer närliggande fotografi. Månadens Bild: ”Slä(c)kt”, påsikt färg.

Torsdag 23 november

Bildvisning från tidigare utflykter genomfördes. Medlemmarna anmodades att ta med sina tio 
bästa bilder från tidigare närliggande utflykter med klubben. Även bilder för en potentiell 
fotoutställning efterfrågades, digitala med teman gatufoto, porträtt och natur. Månadens Bild: 
"Vinkel", påsikt svartvitt. 

Tisdag 12 december

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

Årets Fotograf

Detta kommer införas efter årsmötets genomförande.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften var 150 kr/år.

Under 18 år 75 kr/år.

Magnus Wedberg, sekreterare


