
Verksamhetsberättelse för Kista Fotoklubb 2019

Under året har klubben, bestående av 11 betalande medlemmar, organiserat tio olika aktiviteter 
inklusive ett årsmöte; flertalet 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.

Söndag 27 januari

Temat för dagen var ”Över broarna i Stockholm”, och vi samlades vid S:t Eriksplan för att gå 
längs med bland annat Karlbergskanalen. En gråruggig dag med snö på marken. Månadens bild 
var svartvit, utan tema.

Söndag 24 februari

”Dagsutflykt mot norr”. Vi åkte mot Gysinge, för att fotografera både is och snö och strömmande 
vatten, och försöka fotografera vilda fåglar. Några fåglar fanns inte att se men vi infångade och 
grillade några tama korvar. Dagen avslutades med fika vid Gysinge Herrgård innan resan bar 
hemåt igen. Månadens bild var pappersbild färg, tema ”Karlakarl”.

Onsdag 13 mars

Årsmöte i klubblokalen, Sollentuna. Bildvisning av Peter Bernerfalk som tyvärr inte har någon 
hemsida. Mycket synd eftersom bilderna, företrädesvis på vilda djur, var fantastiska. Styrelsen 
återvaldes i sin helhet.

Tisdag 23 april

Fotostudio-workshop hos Marit Solblad, www.maritsolblad.se . Månadens bild var pappersbild 
färg, tema ”Rådvill”.

Söndag 26 maj

Promenad längs Väddö Kanal var det skrivet, men vädret bestod av 100% hällregn så 
fotoklubben konsulterade sina informationsrektanglar och hittade en kvarn som bara visas en 
gång per år: Kvarnvikens kvarn, i Bromma. Dit åkte vi och fick en förevisning. Vissa köpte även 
mjöl. Månadens Bild var pappersbild färg, tema ”Mutter”.

Söndag 16 juni

Fotomaraton på Skeppsholmen. En kortmara (kvartsmara) som avslutades med  fika på 
vandrarhemmet ovanför af Chapman. Vädret var utmärkt och maran var trevlig. Månadens bild 
var pappersbild svartvit, tema ”Långt”.

http://www.maritsolblad.se/


Söndag 8 september

Vi diskuterade långutflykt, kanske till och med en kryssning med färja, men då intresset var svalt 
förvandlades detta möte i hast till en utflykt till Strängnäs, närmare bestämt Arsenalen, ett 
museum fullt av pansarvagnar och liknande som hade visningsdag just denna dag. En (mycket) 
liten tapper skara åkte iväg och hade det enligt uppgift trevligt. Månadens bild var även denna 
gång på papper, svartvit, men med temat ”Flyt”.

Lördag 12 oktober

Vandringen längs Väddö Kanal gjorde comeback efter vårens regnfiasko och genomfördes i 
höstfärger, som utlovat. Vädret var bra när vi kom fram (fast vi åkte i regn, även Ralph i sin 
nedcabbade cabriolet) och klubbmedlemmarna starka, vi gick närmare en mil tur och retur. 
Fikade gjorde vi ungefär på mitten och Månadens bild var ”Om sommaren”, pappersbild färg. En 
lång dag blev det!

Onsdag 13 november

”Uppsamlingsheat” av årets bästa bilder från alla närvarande fotografer, samt ett Östtyskland-
bildspel signerat vår bålde ordförande Kai-Uwe Och. Månadens Bild: ”Onaturligt”, digital färgbild. 

Torsdag 12 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 som vanligt 150 kr/år.

Under 18 år 75 kr/år.

Magnus Wedberg, sekreterare


