Verksamhetsberättelse för Kista Fotoklubb 2018
Under året har klubben, bestående av 13 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.

Onsdag 17 januari
Vi samlades vid Kista tunnelbanestation, och åkte runt i några timmar i tunnelbanesystemet för
att fotografera. Månadens Bild var påsikt (pappersbild) i färg med temat "På spåret".

Tisdag 20 februari
Studiofoto hos Marit Solblad, https://maritsolblad.se/ . Vi experimenterade fritt utan fotomodell
med blixtar och dylikt i en riktig studio. Månadens Bild hade temat ”Blixtsnabbt”, digitalt svartvitt.

Tisdag 13 mars
Årsmöte i klubblokalen, Sollentuna. Bildvisning av Andrzej Markiewicz,
https://www.flickr.com/people/fatbur/ . Styrelsen återvaldes i sin helhet.

Torsdag 12 april
Arkitekturfotografisk promenad som började i Hjorthagen och gick vidare nedåt gasklockorna,
nybyggda områden och övrig omnejd. Månadens Bild var svartvit och hade temat ”Nostalgi”.

Lördag 19 maj – söndag 20 maj
Lång-utflykt med övernattning, till vandrarhemmet på ön Sävö utanför Trosa. Långpromenad runt
hela ön, med dess mycket varierande natur, företogs. En mycket trevlig och uppskattad utflykt
mitt i vackraste vårblommandet! Månadens Bild var påsikt färg, tema ”Fyr”.

Söndag 17 juni
Segelflygsfotografi vid Långtora, med Tonny och Weine som ciceroner. Vissa normalt sett ickeflygande klubbmedlemmar vågade sig till och med upp i luften (i motorplan). Trots fatal
felnavigation på vägen dit (signerad sekreteraren) ytterligare en lyckad utflykt, med avslutande
husvagnsfika! Månadens Bild var papper färg, ”Jordnära”.

Lördag 8 september
Stockholm Zombie Walk, ett event som började på Riddarholmen. Starten, och en timme innan
start, fotograferades. Fler än KFK hade hittat dit och det är oklart vilka det var flest av, de
zombiemaskerade eller de fotografer som fotograferade dessa. Efter zombiestarten avvek KFK
och genomförde Månadens Bild med det dubbelt passande temat "Kista", påsikt färg.

Lördag 13 oktober
Plane spotting på Arlanda på den tidiga eftermiddagen. Vi placerade oss under den inflygning
som vinden gav, och fotograferade landande plan i en dryg timme. Sedan gick färden vidare till
Jumbo Hostel, en gammal Boeing 747 som byggts om till vandrarhem, där vi fikade och vandrade
på vingen. Månadens Bild var på papper och hade temat ”Turistigt”.

Onsdag 14 november
Visning av årets bästa bilder från alla närvarande fotografer, samt ett Rumänien-bildspel (och
reseberättelse) signerad Kai-Uwe Och. Månadens Bild: ”Storslaget”, digital färgbild.

Torsdag 13 december
Luciamöte med glöggmingel samt den annuala Kvadrupeln, som är en 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

