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Styrelse  

Anders Bauer Ordförande 
Hans Ölander Ekonomiansvarig/medlemsregister, månadsbrev 

 Christer Prinzell Mötessekreterare, bildgalleriet, årets bild 
 Elisabet Lingö Reseansvarig, deltagar- & kaffelista 

Jani Westman Teknik/visningar 
Stefan Zander Teknik/visningar, Facebook 
Sonja Tydén Månadsmöten 
Atze Dijkstra Månadsmöten 
Carina Bengtsson Månadsmöten, tävlingsteman  
Roger Moe Månadsmöten 
Marie Junde Månadsmöten 

 
Revisorer Lennart von Sydow och Tomas Berg, suppleant. 

 
Klubbträffar & program 
 
25 januari Årsmöte, val av ’Årets bild’ samt visning av bilder från Dolomiterna, 

med kompositionstips, av C-H Segerfeldt. 
 22 februari Scandinavian Photo. Gäst Thron Ullberg, porträttfotograf.  
 29 mars Gäst David Foster, landskapsfotograf. Tema: Cirklar. 
 26 april Gäst Jens Lasthein, dokumentär panoramafotograf. Tema: Kyligt. 
31 maj Gäst Marianne Oldenburg, ”farmors tvättkorg”, samt fyra stationer 

med blandad utbildning 
30 augusti Gäst Sagoakademien, fotokonst. Tema: Panorering. 
27 september Gäst Johan Fowelin, arkitekturfotograf. Tema: Kollektion. 
25 oktober Bilddiskussion kring bildbehandling och kreativitet. Introduktion till 

Lightroom Mobile av Stefan Zander. 
29 november Gäst Erik Nygårds, porträttfotograf. Tema: Resa. 
13 december Bildduell, Årets gatufotograf, med C-H Segerfeldt som domare. 

Tema: Kontakt (med Lennart von Sydow som domare). 
Klubbmästare Projektionsklassen: Anders Bauer, 2:a Kerstin Persson,  
 3:a Elisabet Lingö. 
 Påsiktsklassen: Elisabet Lingö, 2:a Kerstin Persson,  
 3:a Bo Vading. 
 Alla ”medaljörer” får välja ett pris från någon av våra sponsorer. 

 I månadstävlingarna fick vinnande fotografer böcker från bokförlaget 
Max Ström, presentkort från Scandinavian Photo, Photohome eller 
BGA Fotoprodukter eller böcker från Hydrographica.  

Bildduellen Vinnare i Bildduellen i december blev Mats Rudolfsson. 



Årets gatufotograf Vinnare i den av C-H Segerfeldt instiftade tävlingen Årets gatufoto-
graf, med temat ”Väntan” blev premiäråret Christer Prinzell. 

Årets bild ”Årets bild 2016” röstades fram på årsmötet 2017 och vinnare blev 
Kjell Lagerberg.  

Årets fotoresa Årets fotoresa gick till Skåne och Helsingborg med boende och mat på 
Hotell Scandic för de 27 deltagarna, rekordmånga. Elisabet Lingö an-
svarade för alla arrangemangen under helgen. Efter middagen på fre-
dagskvällen berättade gästfotografen Peter Nilsson, boende i Malmö, 
om lämpliga platser för fotografering under vår helg i Skåne. På lör-
dagskvällen blev det sedvanlig bilddiskussion kring våra egna bilder 
tagna under resan. Det blev, som alltid, ett mycket trevligt och upp-
skattat arrangemang. Många av deltagarnas bilder ligger nu i fotogal-
leriet på klubbens webbplats.  

Facebooksidan Klubbens Facebooksida, Lidingö Fotoklubb, har för närvarande 71 
medlemmar. Facebooksidan är ett mycket aktivt och viktigt forum för 
klubbens medlemmar. Sidan administreras av 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. 

Webbplatsen David Tjärnén har varit webbmaster och Anders Bauer webbredak-
tör. Christer Prinzell har ansvarat för bildgalleriet. Webbplatsen har 
fungerat mycket bra under året, dock fick den stängas ner ett tag för 
att hantera mejlattacker. 

Ny duk Klubben har investerat i en ny större duk som monterades till må-
nadsmötet i januari. Den ger en mycket bättre bildupplevelse och möj-
liggör en bättre möblering nu när så många kommer på månadsmö-
tena. 

4K-projektor Det ökande antalet medlemmar har gett en mycket god ekonomi för 
klubben. Och givetvis ska medlemmarnas pengar användas för att ge 
ännu bättre bildupplevelser, speciellt nu med den nya stora duken. 
Styrelsen har därför fattat beslut om att investera i en ny projektor, en 
4K-projektor. Den nuvarande projektorn, som närmar sig tio år, kom-
mer att sparas som reservprojektor. (En ny projektor köptes in i början 
på 2018, den kommer att invigas på årsmötet i januari 2018.) 

VIP-medlem Under året utnämnde klubben ytterligare en VIP-medlem, Jens Last-
hein, efter hans populära återbesök hos oss i april. 

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 ett stort antal vackra fotoböcker. 
Photohome har skänkt presentkort.  
BGA Fotobutik har skänkt presentkort. 
Hydrographica har skänkt tre böcker, ”Genvägar i Stockholms skär-
gård” 

 Samtliga sponsorbidrag har använts som priser i klubbmästerskapet 
och bildduellen.  



 

Medlemmar & möten Klubben hade vid årsskiftet 112 betalande medlemmar (+6 jämfört 
med förra årsskiftet) samt två hedersmedlemmar (Göran Kindwall 
och Sven Reinholdson) och sju VIP-medlemmar (Hans Strand, Anna 
Clarén, Serkan Günes, Jens Lasthein, Martin Edström, Göran Sege-
holm och Anders Geidemark). 

 Klubben har haft tio månadsmöten, varav ett besök på Scandinavian 
Photo. Månadsmötena har varit mycket välbesökta med 35-60 delta-
gare.  

Ekonomi                 Årets resultat blev + 19.111 kr. Kassabehållningen var vid årsskiftet  
74.594 kr.  

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 gatufotogruppen och med ett ökat antal deltagare på höstresan 
har gemenskapen och utbytet mellan medlemmarna ökat även mellan 
månadsmötena.  

 Med den nya duken och den nya 4K-projektorn kommer upplevelser-
na för klubbens medlemmar att bli ännu bättre framöver. 
 
Styrelsen ser mycket positivt på klubbens fortsatta utveckling som en 
av Stockholms främsta fotoklubbar.  

    
 Lidingö den 10 januari 2018 

Anders Bauer, Hans Ölander, Elisabet Lingö, Jani Westman, Stefan 
Zander, Carina Bengtsson, Roger Moe, Christer Prinzell, Sonja 
Tydén, Marie Junde, Atze Dijkstra 

   
 

 


