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Revisorer Peter Antoni och Christer Houbaer. Suppleant Lennart von Sydow. 
Klubbträffar, program och vinnare i klubbmästerskap, Bildduellen och ”Årets bild” 
30 januari Årsmöte, val av ’Årets bild’+ visning av bildspel Yosemite. 
 27 februari Scandinavian Photo. Jörgen Hildebrand, dokumentärfotograf.  
 27 mars Gäst Mia Bengtsson Plynning, fotokonst. Tema: ”Snabbköpskassörskan” 
 24 april Teknik- och inspirationskväll. Tema: Frost. 
29 maj Gäst Magnus Lindbom, landskapsfotograf. Tema: ”Öppna landskap” 
28 augusti Gäst Magnus Fredriksson, naturfotograf. Tema: ”En kväll i juni” 
25 september Gäst Martin Edström, pressfotograf. Tema: Kollektion.  
30 oktober Studio Tranan, gäst Maria Langen. 
27 november C-H Segerfeldt, Street Photography. Tema: Häst. 
18 december Fotobokstävling+Bildduell. Tema: Ödsligt. 
Klubbmästare Projektionsklassen: Anne Ruotsalainen, 2:a Bo Vading,  
 3:a Roger Moe. 
 Påsiktsklassen: Bo Vading, 2:a Anne Ruotsalainen,  
 3:a Johan Dali. 
 
 I månadstävlingarna fick vinnande fotografer böcker från Bokförlaget 

Max Ström samt presentcheckar från Scandinavian Photo. 
 Vinnare av Bildduellen blev Ann-Marie Steinman. 
 ”Årets bild 2012” röstades fram på årsmötet 2013 och vinnare blev 

Johan Dali.  
 

Utflykter, resor Årets fotoresa gick till Gysinge med 19 deltagare och inkvartering på 
herrgården. På fredagskvällen berättade naturfotografen Dave Foster, 
Uppsala, om fotomarkerna runt Gysinge och gav tips om de bästa 
fotoplatserna. Många av deltagarnas bilder ligger nu i fotogalleriet på 
klubbens webbplats. Eva Neveling och C-H Segerfeldt arrangerade 
resan. 



Aktiviteter Klubben har genomfört en kvällsfotografering i Gamla stan. 
VIP-medlem Inga nya VIP-medlemmar har utsett under året. För närvarande har 

klubben fem VIP-medlemmar: Anna Clarén, Hans Strand, Anders 
Geidemark, Serkan Günes och Göran Segeholm. 

Utbildning Klubben har arrangerat en fortsättningskurs i Lightroom med Jani 
Westman och Stefan Zander som instruktörer.  

Webbplatsen David Tjärnén har varit webbmaster och C-H Segerfeldt och Eva 
Neveling webbredaktörer. Leif Preger har ansvarat för det nya bild-
galleriet. Ett nytt medlemsforum har skapats, men ännu inte utnyttjats 
i någon större grad av medlemmarna.    

LFK i pressen Klubbens aktiviteter har publicerats i tidningen Foto och på webbplat-
sen Lidingösidan, lidingosidan.se. Eva Neveling ansvarar för press-
kontakterna. 

Statistik Klubben hade vid årsskiftet 91 (-5) betalande medlemmar och en he-
dersmedlem (Göran Kindwall). 

 Klubben har haft tio månadsmöten, varav två studiebesök. Månadsmö-
tena lockar i regel cirka hälften av medlemmarna.  

Sponsorer  Under året har klubben stöttats av följande sponsorer: 
 Scandinavian Photo har bjudit in klubben till ett studiebesök i buti-

ken på Norr Mälarstrand samt arrangerat ett möte i studio Tranan,samt 
skänkt tio presentkort á 200 kronor. 

 Bokförlaget Max Ström har skänkt tio böcker som delats ut som pri-
ser vid månadstävlingarna. 

 Varmt tack till sponsorerna för stöd under det gångna året. 

Ekonomi                Årets resultat blev + 6 397 kr. Kassabehållningen vid årsskiftet 16 020 
kr. Fjolårets höjning av medlemsavgiften har givit en nödvändig 
kassaförstärkning. 

Utställningar Bo Vading och Peter Antoni har svarat för att Lidingö biblioteks ut-
ställningsmontrar förses med bilder från klubbens månadstävlingar. 
Bra marknadsföring av klubben och uppmuntrande för medlemmarna 
att få ställa ut sina bilder. 

Medlemsenkät I september genomfördes en databaserad medlemsenkät. 63 medlem-
mar (68 %) besvarade enkäten. Av dessa får månadsmötena 4,6 poäng 
(5-gradig skala). Många önskar också mer teknikinslag vid mötena 
samt utbildning i naturfotografi. Enkäten redovisas i sin helhet vid 
årsmötet 2014.  

Styrelsen Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden, samt i övrigt en 
löpande och livligt mejlutbyte för att fånga upp aktuella frågor. 

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

Slutord Klubbens månadsmöten håller hög klass och är välbesökta med i ge-
nomsnitt cirka 40-45 deltagare. Ett inbrott i Ansgarskyrkans lokaler, 
som dock inte drabbade klubben, har aktualiserat behovet av reserv-
kapital för att ha en buffert vid oförutsedda händelser. I övrigt är eko-
nomin stabil. Styrelsen bedömer att verksamheten ytterligare kan ut-
vecklas med stöd av medlemsenkäten.  



    

 Lidingö den 17 januari 2013 
C-H Segerfeldt, Anders Bauer, Elisabet Lingö, Eva Neveling, Leif 
Preger, Jani Westman, Stefan Zander, Ninni Wahlsten, Hans Ölander. 

 

   
 

 
 

 



 


