Verksamhetsberättelse för Kista Fotoklubb 2020
Under året har klubben, bestående av 13 betalande medlemmar, organiserat sju olika
gemensamma aktiviteter inklusive ett årsmöte; de flesta möten har ägt rum i form av utflykter, och
vissa möten har tyvärr fått ställas in på grund av den grasserande Covid 19-pandemin.
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.
Cecilia Fugelstad, styrelseledamot utan portfölj

Lördag 18 januari
Dagen var tänkt att ägnas antingen åt isfotografi, eller en utflykt till Gamla Uppsala, beroende på
tillgång till is. Vädret gjorde att vi hamnade i Uppsala för vandring runt högarna och påföljande
lunch. Månadens bild var pappersbild svartvit, tema ”Hög”.

Tisdag 11 februari
”Gamla Stan i mörkret” var temat och vi samlades vid tunnelbanan, och gick sedan enskilt eller i
mindre grupper runt och fotograferade Gamla Stan på natten. En lyckad kväll som avslutades på
ett kvällsöppet fik. Månadens bild var pappersbild färg, tema ”Dyrt”.

Torsdag 12 mars
Årsmöte i klubblokalen, Sollentuna. Bildvisning av Matti Merilaid, som visade streetfoto-bilder
som kan beskrivas samlande som ”skuggspel och reflektioner”. Han har flera bildsamlingar på
nätet som rekommenderas, bland annat http://www.merilaid.se och https://streetmatt.tumblr.com/
och https://merilaid.fotosidan.se/. Styrelsen återvaldes i sin helhet, och dessutom valdes Cecilia
Fugelstad in som en sjätte ledamot.

Lördag 18 april
Detta möte ställdes tyvärr in på grund av Covid-19. Vi hade tänkt göra en utflykt med inspiration
från årsmötesfotografen, men istället uppmanades medlemmarna att gå ut på egen hand och ta
bilder med inspirationsorden ”speglingar”, ”fragment” och ”offentliga detaljer”.

Söndag 17 maj
Även detta möte, som hade planerats som norsk nationaldag på Skansen, ställdes in.

Lördag 6 juni
”Promenadomgång med coronaavstånd” med samling Säby Gård. Vi hade tänkt promenera lite
på vår bakgård Järvafältet i eftermiddagssolen men bara två personer hörsammade denna
kallelse, eventuellt eftersom solen tagit semester men skickat sin ersättare Störtregnet.
Månadens bild var pappersbild färg, tema "Mörkt".

Lördag 12 september
Vi samlades vid nya aulan vid Nya Karolinska för att fotografera modern arkitektur. Även detta
möte gick i regnets tecken men de till slutet kvarvarande hamnade till slut på Vetekatten i Nya
Karolinska. Månadens bild var pappersbild svartvit, ”Abstrakt”.

Lördag 17 oktober
Ett nytt försök till promenadomgång på Järvafältet, denna gång med samling gamla
motorbanan/Hägerstalunds värdshus. Promenaden gick i långsam takt genom en skog som
precis börjat få höstfärger och sedermera på stig mot norr. På vägen kokades det kaffe vid
rastplats och flögs drönare. Månadens bild var pappersbild färg, tema ”Motorminnen”.

Lördag 14 november
Vi återvände till våra geografiska rötter och lät Stefan leda klubben på en promenadutflykt bortåt
Ursvik. Månadens bild hade temat ”Sommarsemester” och visades som pappersbild färg.

Måndag 14 december
Det traditionella luciamötet med glöggmingel samt Kvadrupeln ställdes detta år in, på grund av
Covid 19-pandemin, som inte tillät oss att samlas inomhus. Utomhusaktiviteter bedömdes som
svårgenomförbara och mötet ställdes därför tyvärr in helt – det tredje inställda mötet för året.

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

