ÄNDRING AV STÄMMA

ÖFD-nytt

Östsvenska fotodistriktet har under vintern 2012 ansökte
om organisationsnummer. I början av januari erhöll vi
godkänt organisationsnummer för ideell förening av
Skatteverket. Vårt organisationsnummer är 802469-6646.

Årgång 13 nr 1
20 mars 2013

Som ideell förening måste vi följa det regelverk som finns,
vilket bl.a. innebär att vi skall använda kalenderår som
räkenskapsår. För att anpassa oss till detta kommer vi att
övergå till kalenderår fr.o.m. 2014, genom ett förlängt
första år [2013-09-01 till 2014-12-31].

Östsvenska Fotodistriktet (ÖFD) arbetar för anslutna klubbmedlemmars vidareutveckling inom fotokonsten bl.a. genom
årliga

seminarier

och

genom

fototävlingen

Östsvenskan.

Vi arbetar också för utökat samarbete mellan klubbarna i
distriktet genom att via hemsidan www.ofd-fotoklubbar.se
och i Nyhetsbrevet skriva om klubbaktiviteter, föreläsningar och

På grund av ovanstående förändring flyttas årsstämman
till våren med första gången 2015. 2013 i Eksjö blir sista
året vi har höststämma och någon stämma kommer inte
att hållas under 2014.

utflykter.
Vi gillar särskilt många kontakter med distriktets fotoklubbar
men även med unga och gamla som vill starta en fotoklubb!

Ledare

Vi hoppas och tror att ni ser positivt på denna förändring,
då det skapar möjlighet att mer kontinuerligt under hela
vinterhalvåret arbeta med kollektionsbilder till
”Östsvenskan”.
Sören Andersson
kassör

För en tid sedan var våren här på visit, men vintern
återvände, i skrivande stund snöar det och
temperaturen ligger på 14 minusgrader – det känns
inte särskilt inbjudande att gå ut i dag.
Fotoklubbarna och entusiasterna börjar nu så smått
att vakna till liv och vi inleder 2013 med en klubbledarträff i Kisa lördagen den 23:e mars.

ÖDF:s Klubbledarträff
Nu i helgen den 23:e mars håller vi klubbledarträff i Kisa,
och som sist det begav sig startar vi kl. 12:00 på Hargs gård
straxt utanför Kisa med att avnjuta en god lunch.

Sedan föregående nummer har ett styrelsemöte hållits
och under detta fattade vi beslut om att utöka
Östsvenskan till att omfatta även en klass för enstaka
bild med tema och årets tema blir ”Ljusstrimma”, så ha
gärna detta i bakhuvudet när ni nu ger er ut i vårsolen
för att fotografera.

Efter lunchen samlas vi i Kisa Fotoklubbs lokal för att
avhandla årets tema ”fotoinspiration”. Vi kommer att
diskutera olika frågeställningar som kretsar runt hur vi,
klubbarna och ÖFD kan inspirera våra medlemmar.

Tills vi ses härnäst

Ämnen som kommer att tas upp är ex.
• Hur genomför vi bildbedömningar
• Hur bör en hemsida fungera
• Hur skapar vi bättre kontakt mellan olika klubbar
• Hur fungerar klubbmöten
• Vad kan ÖFD göra för att stötta klubbar och medlemmar
• Vilka utbildningar kan vara intressanta
• Hur ordnar vi gemensamma aktiviteter

GLAD PÅSK & TREVLIG SOMMAR!

Peter Jansson
ordförand

Fotocitat:

Ambitionen med träffen är att vi ska kunna sy ihop ett litet
dokument som skall ligga till grund för att utveckla våra
verksamheter i syfte att skapa inspiration bland våra
medlemmar.
Dag Haugum
vice. ordförande

”If I could say it in words, I did not
need lugging a camera”

Lewis Hine
Ordförande

Vice. Ordförande

Kassör

Ledamot

Ledamot

Peter Jansson
070-432 87 44

Dag Haugum
070-630 29 60

Sören Andersson
070-331 87 50

Anneli Sjöberg
073-045 90 07

- Vakant -

ordforande@ofd-fotoklubbar.se

vordforande@ofd-fotoklubbar.se

kassor@ofd-fotoklubbar.se

Ledamot1@ofd-fotoklubbar.se

Studiesamordnare

Adress

E-post

ÖFD-nytt

- Vakant -

Östsvenska Fotodistriktet
c/o Peter Jansson
Bolles väg 14

info@ofd-fotoklubbar.se

Utkommer med tre nummer per år, 20:e mars,
20:e augusti och 20:e december

59032 KLOCKRIKE

www.ofd-fotoklubbar.se

Org.nummer

Årsavgift / klubb

Plusgiro

802469-6646

10:- kr / medlem

27 69 93-3
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Vi skriver gärna om Er klubbaktivitet och hjälper
Gärna er klubb att synas samt anordnar seminarier
Inom fotografi.
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STYRELSEN
Ordförande

Vice Ordförande

Peter Jansson
Borens FK / Vadstena FK
070-432 87 44
ordforande@ofd-fotoklubbar.se

Dag Haugum
FK Norrköping
070-630 29 60
vordforande@ofd-fotoklubbar.se

Kassör

Ledamot

Sören Andersson
Ingatorps FK
070-331 87 50
kassor@ofd-fotoklubbar.se

Annelie Sjöberg
Eksjö FK
073-054 90 07
ledamot1@ofd-fotoklubbar.se

Ledamot

Studiesamordnare

Vakant

Vakant

VÄRDKLUBB ÖSTSVENSKAN 2013
Suppleant

Suppleant

Laila Mikalsen
Eksjö FK
070-563 77 60
suppleant@ofd-fotoklubbar.se

Reidun Weigner
Eksjö FK
070-445 63 35
suppleant@ofd-fotoklubbar.se

Östsvenska Fotodistriktets Årsstämma 2013
Härmed inbjudes klubbarna till årsstämma 2013 i Eksjö. Kom ihåg att motioner ska vara inlämnade senast den
14:e september. Ärenden på stämman är enligt §4 i de aktuella stadgarna.
http://www.ofd-fotoklubbar.se/old/docs/stadg84.pdf
Välkomna!

Regler för ÖFD:s klubbpris i Östsvenskan
Klubbpriser skall tillfalla de klubbar, som enligt nedanstående poängberäkning erhållit flest poäng i respektive
klass; A, B och C. Ett pris per klass delas ut.

Poängberäkning:
• Alla bidrag som belönats med diplom räknas:
Guldplakett ger .....................:
Silverplakett ger ....................:
Bronsplakett ger....................:
Diplom ger.............................:

8 poäng
6 poäng
4 poäng
2 poäng

• Om två klubbar hamnar på samma poäng, vinner den klubb som har störst antal deltagare i tävlingsklassen i
• förhållande till det totala medlemsantalet i klubben (enligt inbetald medlemsavgift till ÖFD).

Styrelsen
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Östsvenskan 2013 i Eksjö
Härmed inbjudes medlemmarna i fotoklubbarna / bildgrupperna, som är anslutna till Östsvenska
Fotodistriktet, ÖFD, i Östergötland och Småland att sända fotografiska kollektioner samt digitala
temabilder till årets utställning som går av stapeln söndagen den 27:e oktober kl. 10:30 på
Kyrkbacksgården, Österlångatan 17 i Eksjö.

Inlämning
Bildförsändelserna skall vara poststämplade senast den 20 september!
Adressen är:
Eksjö Fotoklubb
c/o Laila Mikalsen
Slättborgsvägen 19
575 34 Eksjö
Digitalbilderna skickas helst med post på CD. Alternativt kan bilderna skickas
per e-post till Östsvenska fotodistriktet via digitalbild@ofd-fotoklubbar.se

Folkets röst
Folkets röst äger rum på…

Agenda söndagen den 27:e oktober
10:30
11:00
11:45
12:30
13:45
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30

Samling och fika
Årsstämma
Redovisning påsiktsbilder (A)
Lunch
Eksjö FK Utställning på Eksjö museum
Redovisning projektionsbilder (B)
Fika
Redovisning projektionsbilder (C)
Prisutdelning
Avslutning

foto: Annelie Sjöberg, Eksjö FK

Deltagaravgiften utgörs av 50 kr per klass och deltagare
för medlemmar i ÖFD. Avgiften insättes klubbvis på
Östsvenska Fotodistriktets plusgirokonto: 27 69 93-3,
med uppgifter om avsändarklubb.

Anmälan till redovisningen (och stämman) skickas till: anmalan@ofd-fotoklubbar.se

Regler för Östsvenskan 2013
Allmänna regler
• Tävlingen omfattar tre separata klasser, A, B och C
• Deltagare får tävla för en eller flera klubbar, en kollektion per klubb i klass A respektive B samt med två bilder per klubb i
klass C. Deltagaren måste vara medlem i de klubbar han avser tävla för och klubbarna måste vara medlemmar i ÖFD
• En deltagares samtliga inlämnade kollektioner/bilder skall vara väsentligen olika varandra. Tumregeln är att samma bild
används endast en gång i en av klasserna
• Tidigare i Östsvenskan eller RSF:s tävlingar prisbelönade bilder får ej deltaga
• Arrangörsklubben ansvarar för att reglerna följs
• Arrangörsklubben utser, ev. tillsammans med ÖFD, kvalificerad jury för de olika grupperna
• Juryn är publik och skall meddelas klubbarna i god tid, dock senast en månad före inlämningsdagen
• Juryns beslut kan inte överklagas
• Östsvenskans jury bedömer kollektionen som en helhet, oavsett form som deltagaren valt för sin fotografiska presentation.
• ÖFD äger rätt att i samband med utställningen välja ut bilder för publicering, samt offentligt visa bilderna utan ersättning.
• Bilderna kommer att handhavas med största omsorg, dock kommer ingen ersättning att kunna utkrävas för eventuella
skador eller förluster.
• Varje bild skall vara märkt med ett sexsiffrigt nummer där de två sista utgör klubbkod (se adresslistan) och för kollektionerna gäller att ordningsföljdsbokstav tillförs efter klubbkoden. Exempel: Värnamo har klubbkod 15, den tävlande har själv
valt en fyrsiffrig kod ex. 3434, bilderna i respektive kollektion får då följande nummer 343415A, 343415B och 343415C.
I tema klassen väljer deltagaren olika fyrsiffriga tal för respektive bild och till för klubbkoden efter denna på samma sätt
som för kollektionerna däremot tillförs igen följdbokstav.
• Bildbidragen insändas klubbvis och skall åtföljas av en deltagarförteckning (digitalt eller på papper) för respektive klass med
samtliga deltagare. Varje bild måste kunna identifieras tillbaka till fotograf och klubb via sitt nummer i förteckningen.
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Regler för Östsvenskan 2013
Särskilda regler i Klass A
•
•
•
•
•

Påsiktsbilder kollektion om tre bilder i svart-vitt eller färg
Svartvita bilder och färgbilder kan kombineras. Collage, handkolorerade eller digitalt framställda bilder får deltaga.
Bildernas storlek inkl. eventuell passepartout får ej överskrida 30x40 cm
Bilderna skall vara monterade
Varje bild märkes med nummer, klubbkod och ordningsbokstav enligt allmänna regler. Av utrymmesskäl kan bilderna
presenteras på annat sätt under utställningen.

Särskilda regler i Klass B
• Projektionsbilder kollektion om tre bilder i svart-vitt eller färg
• Projektionsbilder (inkl. scannade dia eller negativ) ska uppfylla längsta sida om max 800 pixlar. Formatet skall vara jpeg och
storleken skall inte överskrida 1 megabyte. Bilder som saknar färgprofil anses använda profilen sRGB.
• Projektionsbilder sparas med filnamn nummer, klubbkod och ordningsbokstav följt av filändelsen ”.jpg” enligt allmänna
regler. (Ex. 343415A.jpg / 343415B.jpg / 343415C.jpg)

Särskilda regler i Klass C
• Projektionsbild enstaka bild om max två bilder med tema
• tema för 2013 - ”LJUSSTRIMMA”
• Projektionsbilder (inkl. scannade dia eller negativ) ska uppfylla längsta sida om max 800 pixlar. Formatet skall vara jpeg och
storleken skall inte överskrida 1 megabyte. Bilder som saknar färgprofil anses använda profilen sRGB
• Projektionsbilder sparas med filnamn nummer och klubbkod följt av filändelsen ”.jpg” enligt allmänna regler

Utmärkelser
• I klass A, B och C utdelas tre plaketter i respektive klass. Plaketterna har valörerna guld, silver och brons
• Diplom skall utgöra 20% av antalet inlämnade bidrag i respektive klass, avrundat till närmaste högre heltal, i vardera
klassen för de bidrag som inte belönats med plakett. Dessutom erhåller naturligtvis vinnarna av plakett diplom till varje
plakett
• För bästa klubb delas en utmärkelse och ett diplom ut i vardera klassen

Övrigt
• I samband med distriktsfotostämman skall alla påsiktsbilder ställas ut, alltså även bilder som inte fått pris
• För digitala bilder gäller att samtliga bilder skall visas i samband med redovisningen, bilder som inte fått pris skall visas,
men krav på kommentarer finns inte för bilder som inte belönats med minst diplom.
• Det är upp till arrangörsklubben att så gott som möjligt leva upp till denna målsättning

Styrelsen

ÖFD:s Fotoseminarium 2013
För tionde året i rad var tanken att inbjuda till Östsvenska Fotodistriktets traditionsenliga seminarium, men i styrelsen har vi
beslutat att skjuta fram detta evenemang till våren 2014 och då erbjuda ett riktigt jubileums seminarium på temat bildspel.
Tanken är att bjuda in till ett tvådagars seminarium, där vi först pratar allmänt om bildspelsproduktion och sedan i kraft och
handling fotograferar under en eftermiddag samt under kväller väljer ut och bearbetar bildmaterial för att sedan dag två
producera våra bildspel och sist men inte minst redovisa våra resultat.
Ovanstående idé och tankar kräver naturligtvis mer förberedelser än tidigare seminarier inte minns för att hitta en bra lösning
med god tillgång på mat, logi och inte minst något att fotografera. En annan förutsättning är att man antingen tar med sig en
dator eller att vi ordnar med datorer etc., men detta påverkar också prisbilden – vi vill ju att så många som möjligt skall kunna
ha råd med våra seminarier.
Läs gärna mer om bildspel på sidan 6 i nyhetsbrevet och tyck gärna till i vår enkät: http://seminarieenkat.ofd-fotoklubbar.se/

Styrelsen
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Anmälningsblankett Östsvenskan 2013
Fotoklubb .: ____________________________
Datum ... : _________________
c/o............: ____________________________
Telefon.. : _________________
Adress ......: ____________________________
Klass ...... : A  B  C 
Postadress : ____________________________
____________________________________________________________________________________
BILDMÄRKNING

FOTOGRAF

BILDTITEL

ÖVRIGA NOTERINGAR

Vi har tagit del av tävlingsreglerna och har noggrant kontrollerat att de insända bilderna följer reglerna. Observera
att samtliga bilder skall märkas med sex siffror och för klass A och B gäller även tillägg med en bokstav.
Er klubbkod finner ni i adresslistan i nyhetsbrevet.

Underskrift tävlingsledare
ÖFD-nytt, årgång 13 nr 1

Namnförtydligande
22 mars 2013
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Varför bildspel?
Många gånger när vi fotograferar, så vill vi berätta
något med våra bilder. Ofta vill vi visa upp flera
bilder för att få ett större sammanhang. I vissa fall
räcker det med en kollektion på tre till fem bilder.
Men det är inte ovanligt att vi känner behov av att
visa ännu flera bilder för att t.ex. beskriva en resa,
ett samhälle eller en verksamhet.
Foto: Annelie Sjöberg, Eksjö FK

Här kan vi välja att göra en utställning eller kanske
t.o.m. en bok. Det senare har blivit mycket enklare
de senaste åren. Ytterligare ett alternativ är
bildspel.

Presentation av bilder genom bildspel har funnits
som ett alternativ för fotografer under närmare
fyra decennier. Då, på den analoga tiden, var bildspel detsamma som bildvisning genom övertoning mellan två eller flera diaprojektorer, ibland
ackompanjerat av en musikslinga. Idag har begreppet vidgats betydligt. Allt ifrån skärmsläckare på
datorn till avancerade multimediashower där flera datorer och projektorer används. För oss fotografer
finns idag flera datorprogram för bildvisning. Det handlar närmast om ambitionsnivå (och plånbok)
vilket program som man väljer.

Vad är då fördelarna med ett bildspel?
Grovt kan man säga att bildspelet ger samma berättarmöjlighet som filmen. Enda skillnaden är att vi
använder oss av stillbilder istället för rörliga bilder. Det är därför vanligt att bildspelsmakare använder
sig av ett videoredigeringsprogram för att producera sina bildspel. I och med att video numera
använder HD (High Definition) så blir upplösningen på bilderna acceptabel. I ett
videoredigeringsprogram har man full kontroll på tider, synkronisering och inte minst ljud.
Som fotograf tänker man normalt inte i första hand på ljudet. Men ljud är en mycket stark
känsloförmedlare. Och då menar jag inte bara genom musik. Ett bildspel kan i sin enklare form vara ett
kollage av bilder från t.ex. en viss miljö. Lite mer avancerat bildspel kräver planering inför
fotograferandet och kanske ett bildmanus för att få en mer sammanhållen berättelse, som
förhoppningsvis fångar publikens intresse.
Idag, när fler och fler kameror är utrustade med filmmöjlighet, så kan man ju undra varför man ska göra
”stillbildsfilm” när man likaväl kan göra ”riktig film”. För det första kräver rörliga bilder mycket mer av
det mesta för att det ska bli bra. Sedan är faktiskt berättandet av lite olika karaktär. Medan filmen är
logisk. Vi ser t.ex. en person passera genom ett rum på samma sätt som i verkligheten. Med bildspel
blir berättandet inte logiskt på samma sätt. Åskådaren måste själv länka samman de olika stillbilderna
till en helhet. Det gör att bildspelet automatiskt skapar en större frihet i berättandet. Större konstnärlig
frihet om man så vill. Någon sade en gång att bildspel inte är bilderna som vi ser, utan bildspel är det
som händer mellan de olika bilderna.
Vi planerar att arrangera ett seminarium i bildspelsproduktion. Håll ögonen öppna.
Mer information kommer.

Dag Haugum
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Medlemsregister
Ankarsrums fotoklubb (24)
c/o Stellan Karlström
Spiksmedsvägen 31
590 90 ANKARSRUM
Medlemsantal………………...: 19
Hemsida…..: www.ankarsrumsfotoklubb.se

Ordförande .... : Stellan Karlström
E-post............. : stellankarlstrom@hotmail.com

Telefon......:

070-972 75 52

Kontaktperson: Stellan Karlström
E-post............. : stellankarlstrom@hotmail.com

Telefon......:

070-972 75 52

Ordförande .... : Ove Haglund
E-post............. : ordf@borensfotoklubb.se

Telefon......:

070-376 30 19

Kontaktperson: Rolf Hansson
E-post............. : kass@borensfotoklubb.se

Telefon......:

070-846 22 98

Ordförande .... : Vagn Liest
E-post............. : liest@telia.com

Telefon......:

0381-168 58

Kontaktperson: Laila Mikalsen
E-post............. : Laila.mikalsen@eksjo.com

Telefon......:

070-563 77 60

Ordförande .... : Dag Haugum
E-post............. : dag.haugum@liu.se

Telefon......:

070-630 29 60

Kontaktperson: Bo André
E-post............. : 49.degeer@live.se

Telefon......:

070-817 17 23

Ordförande .... : Karl-Inge Arvidsson
E-post............. : - - -

Telefon......:

0495-134 53

Kontaktperson: Jan Karlsson
E-post............. : 049549877@telia.com

Telefon......:

070-609 29 33

Ordförande .... : Kerstin Ericsson
E-post............. : kerstin.hva@live.se

Telefon......:

070-336 61 85

Kontaktperson: Kerstin Ericsson
E-post............. : kerstin.hva@live.se

Telefon......:

070-336 61 85

Ordförande .... : Sören Andersson
E-post............. : anderssonsoren3@gmail.com

Telefon......:

070-331 87 50

Kontaktperson: Sören Andersson
E-post............. : anderssonsoren3@gmail.com

Telefon......:

070-331 87 50

Ordförand ...... : Torbjörn Karlsson
E-post............. : 049442066@telia.com

Telefon......:

070-560 03 02

Kontaktperson: Torbjörn Karlsson
E-post............. : 049442066@telia.com

Telefon......:

070-560 03 02

Ordförand ...... : Torkel Finnström
E-post............. : ordforande@linkopingsfotoklubb.se

Telefon......:

013-14 73 11

Kontaktperson: Anders Nilsson
E-post............. : anders_n@linkopingsfotoklubb.se

Telefon......:

013-14 83 91

Borens fotoklubb (34)
Mårdstigen 1C
590 29 BORENSBERG
Medlemsantal………………...: 32
Hemsida…..: www.borensfotoklubb.se

Eksjö fotoklubb (21)
c/o Laila Mikalsen
Slätborgsvägen 19
575 34 EKSJÖ
Medlemsantal………………...: 19
Hemsida…..: www.eksjofotoklubb.se

Fotoklubben Norrköping (22)
c/o Bo André
Mathilda Ljungstedt gata 10
603 76 NORRKÖPING
Medlemsantal………………...: 71
Hemsida…..: www.fotoklubbennorrkoping.se

Hultsfredsbygdens fotoamatörer (20)
c/o Karl-Inge Arvidsson
Rekrytstigen 15
577 36 HULTSFRED
Medlemsantal………………...: 37
Hemsida…..: pub.hultsfred.se/hfa

Huskvarna fotoklubb (32)
Erik Dahlbergsgatan 8B
561 31 HUSKVARNA
Medlemsantal………………...: 56
Hemsida…..: www.huskvarnafotoklubb.se

Ingatorps fotoklubb (27)
c/o Sören Andersson
Storgatan 13
570 31 INGATORP
Medlemsantal………………...:
Hemsida…..: - n/a -

10

Kisa fotoklubb (17)
Axhult Östorp
590 39 KISA
Medlemsantal………………...: 45
Hemsida…..: www.kisafotoklubb.se

Linköpings fotoklubb (29)
c/o Anders Nilsson
Engelbrektsgatan 8
582 21 LINKÖPING
Medlemsantal………………...: 48
Hemsida…..: www.linkopingsfotoklubb.se
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Oskarshamns fotoklubb (10)
c/o Lars-Olof Jonsson
Laxöringsvägen 8
570 90 PÅSKALLAVIK
Medlemsantal………………...: 16
Hemsida…..: oskarshamnsfotoklubb.blogspot.se

Ordförande .... : Ingrid Strömberg
E-post............. : oskarshamnsfotoklubb@live.se

Telefon......:

0491-166 13

Kontaktperson: Ingrid Strömberg
E-post............. : oskarshamnsfotoklubb@live.se

Telefon......:

0491-166 13

Ordförande .... : Karin Sandh
E-post............. : info@glesbygdsphoto.se

Telefon......:

0122-301 91

Kontaktperson: Karin Sandh
E-post............. : info@glesbygdsphoto.se

Telefon......:

0122-301 91

Ordförande .... : Roger Högfeldt
E-post............. : robert@mazarine.nu

Telefon......:

070-091 93 95

Kontaktperson: Roger Högfeldt
E-post............. : robert@mazarine.nu

Telefon......:

070-091 93 95

Ordförande .... : Christer Alsterberg
E-post............. : christer1947@hotmail.com

Telefon......:

070-517 74 23

Kontaktperson: Per Löfstedt
E-post............. : per.lofstedt@kvarnon.se

Telefon......:

070-633 61 28

Ordförande .... : Joakim Källström
E-post............. : joakim.kallstrom@gmail.com

Telefon......:

072-337 65 23

Kontaktperson: Joakim Källström
E-post............. : joakim.kallstrom@gmail.com

Telefon......:

072-337 65 23

Ordförande .... : Karl Palmaer
E-post............. : karlpalmaer@hotmail.com

Telefon......:

072-252 77 20

Kontaktperson: Karl Palmaer
E-post............. : karlpalmaer@hotmail.com

Telefon......:

072-252 77 20

Ordförande .... : Paula Jonsson
E-post............. : pp_jonsson@hotmail.com

Telefon......:

0120-106 25

Kontaktperson: Paula Jonsson
E-post............. : pp_jonsson@hotmail.com

Telefon......:

0120-106 25

Ordförande .... : Hans Palmlöf
E-post............. : hans.palmlof@telia.com

Telefon......:

073-770 19 58

Kontaktperson: Gunnar Stenberg
E-post............. : gstenberg.mjolby@wasadata.net

Telefon......:

070-311 65 00

Restad fotoklubb (13)
c/o Karin Sandh
Backa
617 90 SKÄRBLACKA
Medlemsantal………………...:
Hemsida…..: - n/a -
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Söderköpings fotoförening (11)
c/o Roger Högfeldt
Smedstugugatan 16A
602 13 NORRKÖPING
Medlemsantal………………...: 43
Hemsida…..: www.soderfoto.se

Vadstena fotoklubb (xx)
c/o Christer Alsterberg
Nådendalsvägen 8F
592 32 VADSTENA
Medlemsantal………………...: 9
Hemsida…..: www.vadstenafotoklubb.se

Vetlanda fotoklubb (14)
c/o Joakim Källström
Storgatan 27A
574 31 VETLANDA
Medlemsantal………………...: 42
Hemsida…..: www.vetlandafotoklubb.se

Värnamo fotoklubb (15)
c/o Karl Palmaer
Växjövägen 2D
331 32 VÄRNAMO
Medlemsantal………………...: 39
Hemsida…..: www.varnamofotoklubb.se

Åtvidabergs fotoklubb (16)
c/o Paula Jonsson
Ringvägen 6
597 31 ÅTVIDABERG
Medlemsantal………………...: 71
Hemsida…..: www.atvidabergsfotoklubb.se

Östergötlands Naturfotografiska Sällskap (18)
c/o Hans Palmlöf
Reva 2
585 61 LINGHEM
Medlemsantal………………...: 40
Hemsida…..: www.naturfotografiskasallskapet.se

Länkar värda att besök:
RSF – Riksförbundet Svensk Fotografi:
http://www.rsf-fotoklbbar.org

SDF – Selskabet for Dansk Fotografi:
http://www.sdf.dk

Bo Cederwalls blogg: (Riksförbundets ordförande)
http://Internationellasalonger.blogg.se

Fotosidan
http://www.fotosidan.se

Videokurser för fotografer:
http://www.moderskeppet.se

Naturfotograf Tammy Bergström:
http://imageorama.blogg.se
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