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Carina Bengtsson Månadsmöten, tävlingsteman  
Roger Moe Månadsmöten 
Christer Prinzell Mötessekreterare 

 
Revisorer Lennart von Sydow och Tomas Berg, suppleant. 

 
Klubbträffar & program 
 
27 januari Årsmöte, val av ’Årets bild’ samt visning av bilder och bildspel från 

en resa till Island av Jani Westman. 
 24 februari Scandinavian Photo. Gäst Magnus Fröderberg, sport- och gatufoto-

graf.  
 30 mars Gäst Kristofer Lönnå, reklamfotograf. Tema: Brådska. 
 27 april Gäst Anna Clarén, personligt och privat. Tema: Abstrakt. 
25 maj Gäst Peter Nilsson, landskapsfotograf. Tema: Glömd - Bortglömd. 
31 augusti Gäst Lotta Härdelin, fotojournalist. Tema: Från ovan. 
28 september Gäst Juliana Wiklund, barn- och familjefotograf. Tema: Kollektion. 
26 oktober Gäst Mahshid Rasti, gatufotograf. Bilddiskussion. 
30 november Gäst Erik Simander, frilandsfotograf. Tema: Motsats - Kontraster. 
14 december Bildduell och fotoboksinspiration. Tema: Rörelse. 
Klubbmästare Projektionsklassen: Bo Vading, 2:a Elisabet Lingö,  
 3:a Anders Bauer. 
 Påsiktsklassen: Bo Vading, 2:a Sonja Tydén,  
 3:a Mikael Roos. 

 I månadstävlingarna fick vinnande fotografer böcker från  
  Bokförlaget Max Ström, presentkort från Scandinavian Photo  
  eller presentkort från Photohome. 

Bildduellen Vinnare i Bildduellen i december blev Anders Andersson. 
Årets bild ”Årets bild 2015” röstades fram på årsmötet 2015 och vinnare blev 

Bo Vading.  



Årets fotoresa Årets fotoresa gick till Rättvik med 15 deltagare och inkvartering på 
Hotell Lerdalshöjden. Elisabet Lingö ansvarade för alla arrange-
mangen under helgen. Efter middagen på fredagskvällen berättade 
Roger Moe om lämpliga platser för fotografering under vår helg i 
Rättvik. Det blev, som alltid, ett mycket trevligt och uppskattat ar-
rangemang. Många av deltagarnas bilder ligger nu i fotogalleriet på 
klubbens webbplats.  

Facebooksidan Klubbens Facebooksida, Lidingö Fotoklubb, har för närvarande 64 
medlemmar. Facebooksidan är ett mycket aktivt och viktigt forum för 
klubbens medlemmar. Sidan administreras av Anki Hammar och 
Stefan Zander.  

Gatufotografering C-H Segerfeldt fortsätter att leda Gatufotogruppen, en mycket aktiv 
grupp som har gemensamma gatufototräffar en gång per månad inne i 
Stockholm (ej under sommaren). Gruppen har även en egen sluten 
Facebookgrupp, LFK Gatuliv, för diskussion och bilddelning. 
Gruppen har för närvarande 21 medlemmar. 

Utbildning Inga egna kurser har hållits i år. Jani Westman, Stefan Zander och 
Anders Bauer utlyste en repris på ”hands-on”-kurs i Lightroom i feb-
ruari men deltagarantalet blev för litet så den ställdes in.  

Webbplatsen David Tjärnén har varit webbmaster och Anders Bauer webbredak-
tör. Leif Preger har ansvarat för bildgalleriet fram till sommaren, där-
efter har en överlämning skett till Christer Prinzell. Webbplatsen har 
fungerat mycket bra under året. 

Hedersmedlem Under året utnämnde klubben ytterligare en hedersmedlem, Sven Re-
inholdson, efter hans alltid positiva bemötande och outtröttliga arbete 
med att allt ska fungera på bästa sätt vid våra månadsmöten i Ans-
garskyrkan. Tidigare var Göran Kindwall vår ende hedersmedlem. 

Sponsorer  Under året har klubben stöttats av följande sponsorer: 

 Scandinavian Photo har bjudit in klubben till butiken på Norr Mälar-
strand. Klubben har även fått fem presentkort á 300 kronor. 

 Bokförlaget Max Ström har skänkt tjugotvå (!) vackra fotoböcker. 
Photohome har skänkt sex presentkort á 300 kronor.  
BGA Fotobutik har under året tillkommit som ny sponsor, de har 
skänkt sju presentkort á 300 kr. 

 Samtliga sponsorbidrag har använts som priser i klubbmästerskapet 
och bildduellen.  

Medlemmar & möten Klubben hade vid årsskiftet 106 (+7) betalande medlemmar och två 
hedersmedlemmar (Göran Kindwall och Sven Reinholdson). 

 Klubben har haft tio månadsmöten, varav ett besök på Scandinavian 
Photo. Månadsmötena har även i år varit välbesökta med 35-50 delta-
gare.  

Ekonomi                 Årets resultat blev + 12.982 kr. Kassabehållningen var vid årsskiftet  
55.483 kr.  

Utställningar Bo Vading och Peter Antoni har ansvarat för att Lidingö biblioteks 
utställningsmontrar förses med bilder från klubbens månadstävlingar. 
Bra marknadsföring av klubben och uppmuntrande för medlemmarna 
att få ställa ut sina bilder. Tyvärr har biblioteket meddelat att utställ-



ningsmöjligheten p g a platsbrist inte längre är möjligt efter oktober. 
Däremot har vi framöver möjlighet att anordna en-två bildutställningar 
per år på skärmväggar i biblioteket.  

Brutus Östling Tillsammans med Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Or-
nitologiska arrangerade vi ett mycket uppskattat bildföredrag med få-
gelfotografen Brutus Östling den 31 oktober i Ansgarskyrkan, stora 
kyrksalen. 

Styrelsen Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. För snabba sty-
relsebeslut används i första hand en hemlig grupp på Facebook. 

Organisation Klubben är medlem i Svefo (Östra Svealands Fotoklubbar) och RSF 
(Riksförbundet Svensk Fotografi).  

Slutord  Klubbens månadsmöten håller hög klass och är välbesökta, ofta med 
drygt 40 deltagare. Medlemsutvecklingen i klubben är positiv och 
ekonomin är stabil. Med många nya medlemmar i Facebookgruppen 
för hela klubben samt i den nya gatufotogruppen har gemenskapen 
och utbytet mellan medlemmarna ökat även mellan månadsmötena. 
 
Styrelsen ser mycket positivt på klubbens fortsatta utveckling som en 
av Stockholms främsta fotoklubbar.  

    
 Lidingö den 10 januari 2016 

Anders Bauer, Hans Ölander, Anki Hammar, Elisabet Lingö, Jani 
Westman, Stefan Zander, Anne Routsalainen, Johan Dali, Carina 
Bengtsson, Roger Moe, Christer Prinzell.  

   
 

 


