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Aktuell information från 

Östra Svealands Fotoklubbar 

 

I detta SVEFOinfo finner du inbjudan till  

SVEFO-stämman och utställningen. Som tidi-

gare meddelats är det Enskede FK som står för 

värdskapet. SVEFO hålls 

 

söndag den 13 november 2011  

 i Skarpnäcks Kultuhus 

i Skarpnäck 

 

Aktiviteterna börjar med årsstämma kl 11.00. 

Efter lunch håller Lena Källberg kl 13.00 ett 

föredrag om hålkameran. Juryredovisningen 

beräknas börja kl 13.30. Årets jury är Lena 

Källberg och Hans Strand. 

 

Du finner alla detaljerna i bifogade inbjudan 

från Enskede FK. Märk att klubben vill ha en 

anmälan om man önskar lunchsmörgås senast 

10 november. 

 

Bifogat finns också dagordning för stämman, 

styrelsens verksamhetsberättelse och den eko-

nomiska rapporten för det gångna verksam-

hetsåret. 

 

Vägbeskrivning med karta finns i den bilagda 

inbjudan. 

 

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom  
SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar 

SVEFOs ordförande: Åke Tegbäck, Linnévägen 4 

169 33 Solna .Tel 08-820742. a.tegback@telia.com 

SVEFO plusgiro 81 76 40-6, årsavgift 300 kr/klubb, 

100 kr/enskild. Hemsida www.svefo.eu 

SVEFO-INFO utkommer med ca 5 nr/år 

SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och bidrag 

från alla klubbar. Redaktör Sven-Erik Johansson 

Tel 08-612 82 07, sej@bredband.net 

Fotomässan i Stockholm 
 

Årets fotomässa går av stapeln på Stockholmsmäs-

san den 18-20 november. SVEFO är traditionsen-

ligt på plats med en monter (B 20-44) och ett bild-

plank. Några fotoklubbar deltar också med egna 

montrar. Även i år kommer ett urval av de i SVEFO

-utställningen uttagna bilderna att ställas ut.  

 

 

Utställningar 
Finns det gott i Stockholm: 

 

 Fotografiska förståss, alltid med något nytt 

och spännande 

 Moderna museet visar sin utställning med bil-

der ur samlingarna ”En annan historia” till 

den 15 februari. 

 Fotografins hus öppnar en ny utställning med 

bilder av italienska fotografer den 9 november 

 

 
 

Bilagor i detta nummer: 

 
 Årsmöteshandlingar med dagordning, verk-

samhetsberättelse och ekonomisk redovisning  

 Inbjudan till SVEFO –11 från Enskede FK 

 Karta till SVEFO-lokalen 

 

 

Till Dig som får SVEFOinfo: 
 

Sprid informationen till  övriga medlemmar i 
klubben!  
 



Enskede Fotoklubb 
 Inbjuder alla SVEFO-anslutna fotoklubbar och enskilda medlemmar till 

 

SVEFO-11 
 

den 13 november 2011, Skarpnäcks kulturhus, A-salen, Skarpnäcks Allé 25, 
Skarpnäck (vägbeskrivning på nästa sida) 

 

Program 
10.30  Utställningen öppnas 
11,00  SVEFO-stämma 
12.00  Lunch 
13.00  Hålkameran, föredrag av Lena Källberg 
13.30  Juryredovisning 
14.30  Kaffe 
15.15  forts juryredovisning 
ca 16.00  Avslutning 

 

Möjligheter till kaffe och lunchsmörgås finns. Anmäl via e-mail eller telefon senast 
torsdagen den 10 november, om du vill ha lunchsmörgås. 
 

Frågor besvaras av: 
Lars Larsson, ordf., lars.ee.larsson@bredband.net, 070-224 69 35 

K-G Gramén, kggramen@hotmail.com, 073-353 00 20 

 

 

Jurypersoner detta år är Lena Källberg och Hans Strand. 
 
Lena arbetar som frilansande skribent, översättare och grafisk formgivare/originalare. 
Lena började med lågteknologisk fotografi 2001 och då med en Lomo, senare en Holga. 
Både plastkameror och hålkameror har ett helt eget sätt att se. Se bildexempel på: 
http://www.lenakallberg.se/ och http://www.pinhole.se/about.html. 
 
Efter 9 år som civilingenjör sadlade Hans om till att bli landskapsfotograf på heltid. Hans 
har haft hela världen som arbetsfält. Han har gett ut tre böcker, är publicerad i många 
internationella tidsskrifter, har haft ett antal utställningar och har fått ett antal priser och 
utmärkelser, t.ex. Hasselblads Master Award 2008. Se mer om Hans och hans bilder på: 
http://www.hansstrand.com/Hans_Strand/Hans_Strand_Photography.html. 
 

 

 

Välkomna! 
 

Enskede Fotoklubb, www.enskedefotoklubb.se

mailto:lars.ee.larsson@bredband.net
mailto:kggramen@hotmail.com
http://www.lenakallberg.se/
http://www.pinhole.se/about.html
http://www.hansstrand.com/Hans_Strand/Hans_Strand_Photography.html


Hitta till Skarpnäcks kulturhus, (blå punkt på kartan) 
 
 
T-bana linje 17 till Skarpnäck. När du kommer upp vid spärrarna ta till höger 
(Skarpnäcks allé) och gå ca 300 m fram till Kulturhuset (ljusblå fasad). 

Se även www.sl.se för transport med kollektivtrafiken. 

 
Om du tar bil, ta då avfart från Nynäsvägen (väg 73) mot Tyresö (väg 229) och ta sedan 
första avfart mot Skarpnäck. Ta sedan höger-höger-höger in på Flygledargatan mot 
Horisontvägen. Det finns en gratis P-plats i anslutning till Kulturhuset. Dock är denna ofta 
full. Det finns ett antal P-hus i närheten av kulturhuset dock med P-avgift. Det finns 
ytterligare en avgiftsbelagd (tar endast kort) P-plats vid fotbollsplanen (ca 400 m från 
Kulturhuset) infart via Vinggatan.  

 
 

 
 
 

http://www.sl.se/


 

SVEFO 

Östra Svealands Fotoklubbar 

 

DAGORDNING FÖR DISTRIKTSÅRSMÖTE DEN 13 NOVEMBER 2011 

1. Årsmötets öppnande samt fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna 

2. Fastställande av dagordning 

3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

4. Val av ordförande för årsmötet 

5. Val av sekreterare för årsmötet 

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med 

mötesordföranden justera årsmötesprotokollet 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 

8. Revisorns berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Behandling av motioner och styrelsens förslag 

11. Fastställande av avgifter för kommande år 

12. Val av ordförande 

13. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen 

14. Val av suppleanter till styrelsen 

15. Val av revisorer och en revisorssuppleant 

16. Val av valberedning, varav en sammankallande, inför nästa årsmöte 

17. Frågor rörande kommande årsmöten 

18. Övriga frågor 

19. Årsmötets avslutning 



SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar 

 

Verksamhetsberättelse 
1 oktober 2010 -  30 september 2011 

 

Funktionärer: 

Ordförande   Åke Tegbäck  Sundbybergs FK 

Ordinarie ledamot  Jan Bergman  Danderyds FK 

Ordinarie ledamot  Sven Erik Johansson Enskede FK 

Ordinarie ledamot  Kurt Ekh  Midsommargårdens FK 

Ordinarie ledamot  Jan-Olav Wedin Danderyds FK 

Suppleant   Peter Falk   Erikssons FK 

Suppleant  Inga Nathhorst Danderyds FK 

Suppleant   Björn Björnson Midsommargårdens FK  

 

Revisor   Jan Better   Danderyds FK 

  KG Gramén  Enskede FK 

 

Revisorssuppleant  Bengt Brundin Sundbybergs FK 

 

Valberedning  Christina Bodelsdotter   Danderyds FK  (sammakallande) 

Andreas Karlsson  Danderyds FK 

  

    

     

 

Styrelsemöten: 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 5 protokollförda styrelsemöten. 

 

SVEFO-INFO: 

Har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer. 

 

Medlemmar: 

Antalet medlemsklubbar var 20 och antalet enskilda medlemmar var 5 vid verksamhetsårets 

slut.  

 

 

Arrangemang: 

 

7  november 2010   SVEFO-utställningen 

 och stämman arrangerades av Stockholms FK. Bästa klubb blev Midsommargårdens  

FK, tätt följd av Enskede FK . Bästa fotograf blev K G Gramén, Enskede FK. Juryarbetet 

utfördes av fotograferna Göran Segeholm (som också höll ett inspirerande föredrag) och 

Thomas Wågström. Anmärkningsvärt  var att endast ett fåtal diakollektioner och enstaka dia 

var  inlämnade. Inte heller denna gång antogs några diabilder till visning. 

 

 



26-28 nov   Fotomässan  

hölls även 2010 på Stockholmsmässan i Älvsjö. SVEFO hade traditionsenligt en egen monter, 

där vi fick många värdefulla kontakter med fotografer som visade intresse för fotoklubbar. Vi 

hade också en bildvägg med antagna  påsiktbilder från SVEFO-utställningen 2010. Därutöver 

hade flera klubbar egna montrar och bildväggar. 

 

 

25 mars 2011  Fotogenus 

Bella Pictura är en grupp bestående av ett 15-tal kvinnliga fotografer, som har utmanat 

SVEFO att delta i ett gemensamt projekt. 

Projektet  redovisades genom att ett 30-tal bilder på temat naturligt ställdes ut på 

Midsommargården. 

 

 

17 april 2011,  Bild 10  

Arrangör:  Sundbybergs FK.  Uppladdning av bilder före 18 mars och redovisning den 17 

april. Liksom förra året var det tre klasser: färg, monokromt samt temaklassen. Den sista är 

öppen för såväl färg som monokroma bilder. Totalt lämnades 523 bilder in. Årets tema var 

”Rofyllt”.  Juryn, Lars Epstein och Marcus Johansson, började med att visa bilder från sina 

arbeten som fotografer. Bästa klubb blev Midsommargårdens FK. Bästa fotograf blev 

Conny Wallgren från samma klubb. 

 

 

Sommaren 2011  Klang 

Tillsammans med Stockholms konserthus hade 27 bilder valts ut för att ställas ut under 

sommarutställningen i Konserthuset 2011. Tillsammans med Jan-Olav Wedin fick varje 

fotograf  med antagna bilder redigera och printa sin bild i stort format. Utställningen började 

med vernissage den 21 juni och hängde sedan hela sommaren.  Cirka 50 000 besökare var i 

Konserthuset under sommarutställningen! 

 
 

17-18 september 2011  Workshop i Bildanalys och Bildkommunikation.  

Förra årets succé, helgkursen i Bildanalys och Bildkommunikation med kursledare 

Britt-Marie Kühlhorn upprepades. Hon är högskolelektor och f.d. prefekt vid institutionen för 

bildpedagogik vid Konstfack. Förra årets kurs fulltecknades på två dagar och deltagarnas 

utvärdering blev 5,3 på en 6-gradig skala.  
 

 

Sittande styrelse tackar för det förtroende vi åtnjutit och ställer nu våra platser till årsmötets 

förfogande. 

 

 

Solna i november 2011 

 

Styrelsen för SVEFO genom 

 

 

 

Åke Tegbäck 

Ordförande  



KASSARAPPORT FÖR TIDEN 2010-10-01 - 2011-09-30

INGÅENDE BALANS

Skulder Tillgångar

Eget kapital 13 593,13 Plusgiro 25 042,13

Skuld för bildkurs sept 2010 11 449,00

25 042,13

TRANSAKTIONER

Intäkter Kostnader

Årsavgifter klubbar 2010/2011 5 700,00 Plusgirokonto avgifter 453,00

Årsavgifter klubbar 2009/2010 300,00 Hemsida, domän 1 744,50

Årsavgifter enskilda 2010/2011 300,00 Priser och presenter 1 104,00

Gåva 100,00 Styrelsemöten 200,00

RSF verksamhetsbidrag 1 500,00 Fotomässan 6 018,50

Kursverksamhet 19 000,00 Kursverksamhet 14 785,00

Styrelsehjälpmedel 0,00

26 900,00 24 305,00

        

Intäkter minus kostnader 2 595,00

 = årets resultat

UTGÅENDE BALANS

Tillgångar Skulder och eget kaptial

Ingående balans 13 593,13

Plusgiro 23 873,13 Årets resultat 2 595,00

UB Eget Kapital 16 188,13

Förutbetalda medl.avg. 100,00

Skuld utlägg kurskostn. 7 585,00

23 873,13 23 873,13


