
Verksamhetsberättelse för Kista Fotoklubb 2021

Under året har klubben, bestående av 11 betalande medlemmar, organiserat sju olika 
gemensamma aktiviteter inklusive ett årsmöte; de flesta möten har ägt rum i form av utflykter, och
vissa möten har tråkigt nog fått ställas in i år igen på grund av Covid 19. Möteslokal finns på 
Sollentunavägen 67, Knut Jönson Ingenjörsbyrå, i Sollentuna som agerat klubblokal sedan 2013.

Styrelsen bestod av följande medlemmar:
Kai-Uwe Och, ordförande och firmatecknare.
Magnus Wedberg, sekreterare.
Claes Edén, kassör och firmatecknare.
Stefan Malmström, vice ordförande.
Peter Mustel, vice sekreterare.

Januarimötet

...ställdes tyvärr in, utan att datum hann bestämmas.

Lördag 13 februari

För att heta Kista Fotoklubb har vi genom åren fotograferat anmärkningsvärt lite i Kista, vilket vi 

bestämde oss för att avhjälpa en smula. Vi träffades därför vid Victoria Tower för att fotografera 

”Kistas industrier i motljus”, ledda av Peter Mustel. Månadens Bild var ”Höjdare”, påsikt färg.

Tisdag 9 mars

Årsmötet ägde i år, modernt nog, rum via videochat. Ingen gästfotograf hade inbjudits. Styrelsen 

återvaldes i sin helhet.

Tisdag 13 april

Detta möte ställdes tyvärr in på grund av Covid-19 men var tänkt att handla om motorfoto.

Torsdag 13 maj

Utflykt till/vårpromenad i södra Törnskogen, löst ledd av Magnus Wedberg. Månadens bild hade 

därför, passande nog, temat ”Sportig”. Hur sportiga vi verkligen var denna gång kan dock 

diskuteras. Fika ägde rum vid Törntorp.

Söndag 6 juni

Sedvanligt nationaldagsfirande, denna gång i solen framför Ulriksdals Slott. Månadens Bild var 

en överraskande Kvadrupel!

Lördag 11 september

Utställning ”polisfotografi” på Polismuseet. Månadens bild var därför passande nog pappersbild 

svartvit, ”Kriminellt”.

Söndag 10 oktober

Visning av en fotoutställning, ”Fria Fotografers Filial” (där hugade spekulanter, dock i begränsat 

antal, kunde köpa sig plats) på Kulturhuset. Efter blev det fika på samma Kulturhus samt en 



fotopromenad i närområdet, bland annat på den nyligen omgjorda Malmskillnadsgatan. 

Månadens Bild hade temat ”Kul” och presenterades som digital färgbild.

Onsdag 10 november

Nattfotografi vid Silverdals Kyrkogård. Både blixtar, lampor och naturligt ljus användes. 

”Sommardröm” på papper, färg, var Månadens Bild.

Måndag 13 december

Det traditionella luciamötet med glöggmingel samt Kvadrupeln ställdes även detta år in på grund 

av Covid 19.

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


