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Tomas Berg Kassör/medl.reg 
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Karl-Erik Brunstedt Ansvarig LFKs sida/Fotosidan.se 
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Jani Westman Teknikansvarig  
Stefan Zander Teknikansvarig 
Ninni Wahlsten 
Anders Bauer Suppleant/tävlingsansvarig 
Niklas Pettersson Suppleant/ IT-ansvarig  
Hans Ölander  Suppleant 
 
 

Revisorer Peter Antoni och Christer Houbaer. Suppleant Lennart von Sydow. 
Valberedning Liv Due och Atze Dijkstra. 

Klubbträffar, program och vinnare i klubbmästerskap, Bildduellen och ”Årets bild” 
 28 januari Årsmöte + bildspel från Antarktis (Lennart von Sydow), val av ’Årets 

bild’. 
 25 februari Studiebesök Scandinavian Photo. Tema: Linjer.  
 25 mars Gäst Göran Segeholm (Konsten att ta vinnande bilder). Tema: Bakgator. 
 29 april 60-årsjubileumsfest med Brutus Östling + inbjudna gäster. 
27 maj Gäst Paul Hansen, pressfotograf. Tema: På krogen/kaféet. 
26 augusti Gäst Ulf Eriksson, undervattensfoto. Tema: Motiv i motljus. 
30 september Studiebesök Rajala Pro Shop. Tema: Tidig morgon.  
28 oktober Magnus Lindblom, naturfotograf, bildworkshop.  
25 november Gäst Pernilla Sjöholm, resefotograf. Tävlingstema: Lång exponering. 
16 december Bildduell. Tema: Kollektion (3-5 bilder), gästdomare Nina Grunde-

mark. 
Klubbmästare Projektionsklassen: Anders Bauer, 2:a Liv Due,  
 3:a Linda Bauer. 
 Påsiktsklassen: Anders Bauer, 2:a Liv Due,  
 3:a Linda Bauer. 
 
 I månadstävlingarna erhöll vinnande fotografer presentkort från Scan-

dinavian Photo. 
 Vinnare i Bildduellen blev Stefan Zander. 
 ”Årets bild 2008” / Erik Smaas hederspris, röstades fram på årsmö-

tet 2009 och vinnare blev Göran Säll för tredje året i rad. 



 

60-årsjubileet Brutus Östling gjorde 60-årsfesten till en av årets höjdpunkter med en 
fantastisk bildvisning och ett uppskattat föredrag. Gäster från Lidingö  
Ornitologiska Förening + några andra fotoklubbar fanns på plats och 
totalt samlades ett 80-tal personer för att fira. Klubben bjöd alla med-
lemmar på kaffe och tårta, Brutus signerade egna böcker och kvällen 
blev den fest som styrelsen planerat.  

 Ninni Wahlsten, Karin Skoog, Britt Rehnfeldt har tagit fram en  
dokumentation ”Lidingö Fotoklubbs 20 första år 1949–1968”. Skrif-
ten finns på klubbens webbplats. 

 Utflykter, resor Tomas Berg och Anders Bauer ordnade en helgutflykt till Utö i bör-
jan av maj med 13 deltagare som bodde på vandrarhem. Jani West-
man och Stefan Zander höll en mycket uppskattad kurs i Lightroom.  

 Kvällsfotograferingar har arrangerats i Gamla stan (17 deltagare) i 
mars och på Söder, Montelius väg (12 deltagare) i september. 

Internet Hemsidan är den dominerande platsen för rekrytering av nya med-
lemmar. Förbättringar planeras, bland annat förbättra navigeringen på 
sidan. Niklas Pettersson är webbmaster och ser regelbundet över den 
tekniska plattformen. Sidan uppdateras kontinuerligt av C-H Seger-
feldt och Eva Neveling. 

 Klubben finns nu representerad på Fotosidan.se med en egen sida. Ett 
25-tal medlemmar har lagt upp bilder. Ansvarig för sidan är Karl-
Erik Brunstedt. 

LFK i pressen Eva Neveling har försett tidningen Foto med nyhetsnotiser vid några 
tillfällen under året. Klubben har även synts i Lidingö Tidning. 

Statistik Klubben hade vid årsskiftet 83 (–10, + 19) betalande medlemmar och 
tre hedersmedlemmar. 

 Klubben har haft tio månadsmöten med ett ökat antal deltagare, i snitt 
drygt 35.  

Sponsorer Under året har klubben stöttats av följande sponsorer: 

 Scandinavian Photo har skänkt presentkort som etappriser i månads-
tävlingarna för 3000 kronor 

 Nikon Svenska AB skänkte en digitalkamera som pris i klubbmäster-
skapet.  

 Varmt tack till årets sponsorer för generösa insatser under det gångna 
året. 

Ekonomi                Klubbens ekonomi är god. Årets resultat blev – 3.896 kronor, främst 
beroende på den satsning som gjordes i samband med 60-årsjubileet. 
Kassabehållningen var vid årsskiftet 34.000 kronor. 

Organisation LFK är ansluten till SVEFO (Östra Svealands Fotoklubbar) och RSF 
(Riksförbundet Svensk Fotografi).  

Inventarier Jani Westman har undersökt och tagit fram underlag för inköp av en 
ny projektor. 

Utställningar Klubben har varit representerad på Scandinavian Photo och Lidingö 
Bibliotek. Peter Antoni ansvarar för kontakterna med biblioteket. 



 

Styrelsen Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. Styrelsen har 
även anlitats av andra fotoklubbar (Värmlands fotoklubbar, Sydskånes 
fotoklubbar) för omfattande bedömningsuppdrag. 

 Medlemsökningen har varit markant och även deltagandet i månads-
mötena har ökat, varför styrelsen ser positivt på möjligheterna att ut-
öka och bredda verksamheten. Glädjande är också att antalet kvinnliga 
fotografer mer än fördubblats och att även ungdomar söker sig till 
klubben. 

   
 Lidingö den 27 januari 2010 

C-H Segerfeldt, Tomas Berg, Karl-Erik Brunstedt, Eva Neveling, 
Niklas Pettersson, Leif Preger, Jani Westman, Stefan Zander, Ninni 
Wahlsten och Hans Ölander. 


