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Härmed inbjudes Östsvenska Fotodistriktets klubbar
till årsstämma i Eksjö den 27:e oktober.
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Motioner till stämman ska vara distriktet till handa
senast den 14:e september och inkomna per post
eller e-post motioner@ofd-fotoklubbar.se

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

Dagordning för stämman återfinns under §4 i
stadgarna.

distriktet genom att via hemsidan www.ofd-fotoklubbar.se
och i Nyhetsbrevet skriva om klubbaktiviteter, föreläsningar och
utflykter.

Välkomna!

Vi gillar särskilt många kontakter med distriktets fotoklubbar

.

men även med unga och gamla som vill starta en fotoklubb!
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Peter Jansson
ordförande

Allmänna arvsfonden

Fotocitat:

Fram till och med 2014 delar Arvsfonden ut minst 200
miljoner kronor i stöd till föreningar som vill bygga nytt
eller göra om sina lokaler för att ge Arvsfondens
målgrupper nya möjligheter.

”A good photograph is knowing where
to stand”

Läs mer på sidan 10
Ansel Adams

Styrelsen

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

Laila Mikalsen
070-563 77 60

ordforande@ofd-fotoklubbar.se

vordforande@ofd-fotoklubbar.se

kassor@ofd-fotoklubbar.se

ledamot1@ofd-fotoklubbar.se

ledamot2@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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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

Laila Mikalsen
Eksjö FK
070-563 77 60
Ledamot2@ofd-fotoklubbar.se

Vakant

VÄRDKLUBB ÖSTSVENSKAN 2013
Suppleant

Suppleant

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

Vakant

UTEBLIVNA ENKÄTSVAR
I förra numret utannonserade vi en enkät gällande Östsvenska Fotodistriktets traditionsenliga seminarium. Uppslutningen
uteblev tyvärr, endast fem personer svarade – till följd av detta kommer jubileumsseminariet att bli ett endagsseminarium.
Läs mer på inbjudan till jubileums seminariet på sidan 7 och 8.

Seminariegruppen

.

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 eller USB. Alternativt kan bilderna
skickas per e-post till: digitalbild@ofd-fotoklubbar.se

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 erhållit pris
• För digitala bilder gäller att samtliga bilder skall visas i samband med redovisningen, bilder som inte erhållit 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

.

MOTALA FOTOVECKA
12 – 20 OKTOBER - DUBERGSKA GÅRDEN
Öppettider: måndag - fredag kl. 15 – 19 lördag - söndag kl. 10 – 16
Motala Fotoklubb inbjuder till MOTALA FOTOVECKA, bildutställning på teman: Natur, Människor, Macro/Närbild, Expriment
Föreläsningar (fri entré) med bl.a. följande…
Mattias Karlsson-Sjöberg, Moderskeppet.se / Henrik Pettersson, NatureFramed.se / Niklas Virsén, Naturfotomagasinet.se /
Gunnar Stenberg, Guste.Fotosidan.se
Mer information, program och hålltider på www.bildensdag.se samt www.borensfotoklubb.se

VARM VÄLKOMNA ÖNSKAR BORENS FOTOKLUBB
ÖFD-nytt, årgång 13 nr 2
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JURYPRESENTATION
ÖSTSVENSKAN 2013
Jag heter Mats Olsson är 52 år och jobbar som fotograf för Smålands-tidningen i
Eksjö sedan 1983. Man kan säga att jag är född in i yrket eftersom min far jobbade
som fotograf, detföll sig naturligt att jag fortsatte familjens fototradition. Som
yrkesutövare ser jag och dokumenterar gärna människan i vardagen. På fritiden är
det skogsvandringar som lockar, denna tiden på året blir det en hel del svamp
som följer med hem. Kameran däremot får stanna hemma när jag är ledig. Teater
är ett stort intresse och gärna komedier på Stockholms privatteatrar.

Jag heter Pia Löfgren är 53 år och jobbar som museichef för Eksjö Museum. Jag
har studerat konstvetenskap och konsthistoria. Inte direkt utövande i konst men
arbetar med konst och konstutställningar för museet.

Jag heter Bo-Kenneth Knutsson kallas för ”Knutte” och är 55 år, jag jobbar som
verksamhetschef för psykiatrin på Höglandet. Tidigare jobbade jag inom försvaret
som Överste löjtnant och har även varit verksam som Scoutledare. I dag sysslar
jag med konst av flera typer, glasgravyr, snickerier, målar och fotograferar.

Klubbledarträffen våren 2013
Årets klubbledarträff i Kisa cirkulerade kring frågor hur vi inom klubbarna kan entusiasmera
medlemmarna och hur Östsvenska fotodistriktet kan medverka i detta.
Klubbarna utbytte olika erfarenheter och här är ett försök att sammanställa det som kom
fram.
Kontakten med medlemmarna sker främst via hemsida och genom klubbmöten. Tendensen är
att det blir allt viktigare med en lockande och effektiv hemsida. Den har två målgrupper.
Medlemmar och förhoppningsvis blivande medlemmar. Förutom att aktuell information skall
vara tydlig, så skall medlemmarna ha möjlighet att visa upp sina egna bilder i form av
fotogalleri eller liknande. Detta lockar likasinnade att söka sig till klubben. Det är också viktigt
att sidan är ”aktiv”. Därför ska den vara lätt att uppdatera och att flera har möjlighet att göra
detta i form av redaktionell text och bilder. En fotoblogg öppen för medlemmar bidrar också
till aktiviteten.
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Klubbarna har klubbmöten allt ifrån varannan vecka till en gång i månaden. Mötena har inte
minst ett socialt värde där bilddiskussion är en viktig ingrediens. Huvudsyftet är att utveckla
medlemmarnas fotograferande och kreativitet. Vi ska inte skrämma iväg någon. En tanke är att
medvetet ta med bilder som inte är ”perfekta”. Det är också alltid enklare att diskutera bilder
som tagits av andra än de egna klubbmedlemmarna. Tävlandet är annars en viktig del på
klubbmöten. Man bör påpeka att huvudsyftet i slutändan är att kunna diskutera bilder. Ett
vanligt inslag är att bedöma bilder från andra klubbar. Här kan man på klubbmöten gå igenom
bilderna och fånga upp spontana kommentarer från medlemmarna som sedan sammanställs
och eventuellt ”filtreras”. All kritik skall vara konstruktiv och gärna positiv. Vi skall vara
intresserade av fotografen i syfte att fotograferandet skall utvecklas. Varför har bilden tagits
och vad vill man förmedla? Vi måste vara öppna för olika sätt för bildberättande och inte
fastna i gamla hjulspår. Vid extern bildbedömning är det bättre med utförligare kommentarer
till några få bilder. En fotoklubb utnyttjar skolbarn för bildbedömning.
Andra aktiviteter som förekommer är ”månadens bild” där medlemmarna tävlar inom klubben
med eller utan bildtema. Digirace är en form av utslagstävling där två bilder projiceras åt
gången. Fotomara förekommer även tillsammans med andra klubbar. Man kan ha tävling i
samband med utflykter. Gärna fotografera utifrån förutbestämda teman. 12 bilder på 12
timmar är en annan variant av tävlingsinslag.
Ytterligare inslag för att aktivera medlemmar är att ordna gemensamma utställningar eller
samla grupper kring olika fotoprojekt. Olika utbildningar i form av studiecirklar är också
berikande.
Kontakten mellan olika klubbar är spännande och kan skapa nya grupperingar. Här kan man
anordna gemensamma utflykter eller arrangemang, bedöma varandras bilder,
kunskapsutbyten i form av t.ex. föreläsningar m.m.
Slutligen är frågan vad ÖFD har för roll i detta? Den primära uppgiften är att vara en länk
mellan de olika klubbarna i distriktet. Olika klubbar skall t.ex. kunna annonsera sina aktiviteter
i syfte att bjuda in andra klubbar. ÖFD kan samordna utbildningar och workshops inom t.ex.
kamerateknik, bildredigering, kalibrering skärm/skrivare, bildbedömning, bildspel,
bildpublicering, studiofoto m.m.
Sammanfattningsvis jobbar vi vidare med att göra ÖFD till en aktiv spelare i arbetet med att
utveckla klubbmedlemmarnas fotografiska kunnande och engagemang. En del i detta är att
anordna årligen återkommande klubbledarträffar.

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 här i nyhetsbrevet.

Underskrift tävlingsledare
ÖFD-nytt, årgång 13 nr 2
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ÖFD:s Fotoseminarium 2014
BILDSPELSPRODUKTION
För tionde gånen arrangerar och inbjuder Östsvenska Fotodistriktet till seminarium – . Jubileumsseminarium! .
Vi fortsätter där vi slutade förra gången, nämligen i Eksjö och platsen blir den samma som för årets stämma, nämligen på
Kyrkbacksgården, Österlångatan 17 i Eksjö.
Foto: Annelie Sjöberg, Eksjö FK

Datum ................................... :
Plats ...................................... :
Tid......................................... :
Ämne .................................... :
Kostnad medlemmar ............ :
Kostnad övriga ...................... :

lördagen den 12:e april
Eksjö församlingshem
kl. 09:30 – 21:00
Bildspel
450:- kr/person
700:- kr/person

Under seminariet kommer vi att lära oss om bildberättande, import och
anpassning av bilder för olika uppspelningsändamål, ljudsättning och musikanpassning. Vi kommer att jobba i ett gratisverktyg, men även prata för- och
nackdelar med andra programvaror. Se program på nästa sida.
Vi kommer ha flera gemensamma genomgångar, men som vanligt arbeta i grupper. Det kommer att ges tid och möjlighet att
fotografera i Eksjö för att fånga bilder till bildspelen, men om vi har otur och vädret inte är med oss gäller det att vara förberedda så av denna anledning ska alla ladda med tre till fem bilder till vart och ett av följande teman:

– LJUS – MÄNNISKOR – ARKITEKTUR – NÄRA – KONTRASTER – TRÄ(D) –
Gruppen arbetar gemensamt på en dator med produktion av sitt bildspel, men för att underlätta arbetet med urval etc. är det
bra om man kan ta med sig egen dator, så att processen med bildurval inte tar för lång tid.
Vår egen seminariekock, Christer, är med oss för tionde gången i rad för att se till så vi får fika och mat under dagen, eftermiddagen och även kvällen – då kan vi göra det vi själva är bäst på, nämligen fotografera och vara kreativa.
I ovanstående pris ingår:
För- och eftermiddagsfika, lunch samt kvällsmål, tilltugg i form av frukt samt kursdokumentation.
Anmälnings och betalningsrutiner:
1. Skicka in Er anmälan via e-post till: seminariet@ofd-fotoklubbar.se
2. Besked om reserverad plats till seminariet kommer via e-postbekräftelse
3. Betala in anmälningsavgiften inom fjorton dagar till plusgirokonto: 27 69 93-3
4. Besked om antagning till seminariet kommer efter att betalning registrerats
5. Om betalning inte sker inom fjorton dagar är platsen inte längre reserverad
Förhinder och sjukdom:
Förhinder skall anmälas senast 14 dagar före seminariet. Kostnad för kursdokumentation återbetalas ej om platsen inte fylls av annan
deltagare. Vid förhinder efter 14 dagar före seminariet, skall detta meddelas omgående, kostnad för kursdokumenta-tion och mat återbetalas
ej om platsen inte kan fyllas av annan deltagare. Vi akutförhinder på seminariedagen sker ingen återbetalning. I samtliga fall sker leverans av
kursdokumentation med annan klubbmedlem eller så snart det är möjligt.

VARMT VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN
– Dag Haugum – Mats Jungmyren – Conny Andersson – Peter Jansson – Kalle Palmaer – Ingemar Karlsson –

.
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ÖFD:s Fotoseminarium 2014
BILDSPELSPRODUKTION

PROGRAM
.

09:30

Fika & Information

10:00

Introduktion I – Berättarstruktur & programfunktion

10:30

Grupparbete: Fotografering och bildurval

12:30

Lunch

13:30

Introduktion II – Bildöverföring, bildanpassning & kronologi

14:00

Grupparbete: Bildanpassning & kronologi

15:00

Fika

15:15

Introduktion III – Ljudsättning, musikanpassning & produktion

15:45

Grupparbete: Ljudsättning & produktion

17:30

Kvällsmål

19:30

Överföring till redovisningsdator

20:00

Gruppredovisning & diskussion

21:00

Intyg – SLUT för 2014 års Seminarie
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RESULTAT FRÅN RIFO, ÖSTERSUND 2013
RIFO A Kollektioner påsiktsbilder

RIFO B Kollektioner Dia

Inlämnat: 177 kollektioner, totalt 587 bilder.
Jury: Pelle Rumert, Art director, Östersund

Inlämnat: 30 kollektioner, totalt 101 bilder.
Jury: Katja Kristoferson, Östersund, fotograf

Inga placeringar

Inga placeringar

DIGITALSALONGEN

DIASALONGEN

Inlämnat: 1174 bilder från 303 deltagare.
Jury: Göran Ekström, Östersund, Fotograf

Inlämnat: 134 bilder från 34 deltagare.
Jury: Kajsa-Tuva Henriksson, Östersund

Brons:
Sören Carlsson, Åtvidabergs FK – "Gyllene is"

Silver:
Sören Carlsson, Åtvidabergs FK – ”Kastanjer”

Visning:
Tomas Lekbeck, Borens FK – "Stormysan"
Manne Jacobson, Värnamo FK – "Semester"
Tätti Norrbrink, Borens FK – "Nygifta"
Sören Carlsson, Åtvidabergs FK – "Grönsten Grönhögen”
Åke Löfgren, Värnamo FK – "Steninge blänke"
Bror Johansson, Borens FK – "Motstridiga viljor"
Göran Sedvall, Åtvidabergs FK – "Jennie"
Andreas Åsenheim, Borens FK – "Uppslukad"
Åke Löfgren, Värnamo FK – "Vattendroppe röd"

ÅRETS FOTOGRAF 2013

BILDEXPO
Inlämnat: 699 bilder från 192 deltagare.
Jury: Göran Strand, Östersund
Visning:
Ove Andersson, Borens FK – ”Röd stol”

UNGDOMSUTSTÄLLNINGEN KLASS A
Inlämnat: 31 bilder från 9 deltagare.
Jury: Henrik Flygare, Östersund, Fotograf
Inga placeringar

UNGDOMSUTSTÄLLNINGEN KLASS B
Inlämnat: 50 bilder från 13 deltagare.
Jury: Henrik Flygare, Östersund, Fotograf
Inga placeringar

Foto: Birgitta Ericksson, Åtvidabergs FK

STORT GRATTIS TILL
Sören Carlssson, Åtvidabergs FK
Med två placeringar och en visning samlade Sören ihop 13
poäng vid årets RIFO i Östersund och kan titulera sig Årets
Fotograf.

ÖFD-nytt, årgång 13 nr 2

20 augusti 2013

10 / 13

.

ÖFD-nytt, årgång 13 nr 2

20 augusti 2013

11 / 13

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@itn.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...... :

070-333 37 42

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

Telefon...... :

070-333 37 42

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 -
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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 .... : Gert Eliasson
E-post ............. : gert.eliasson@telia.com

Telefon...... :

073-418 63 42

Kontaktperson : Gert Eliasson
E-post ............. : gert.eliasson@telia.com

Telefon...... :

073-418 63 42

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

Telefon...... :

070-311 65 00

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 Gert Eliasson
Näktergalstigen 4
614 31 SÖDERKÖPING
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 Gunnar Stenberg
Vasavägen 19
595 52 MJÖLBY
Medlemsantal………………...: 40
Hemsida…..: www.naturfotografiskasallskapet.se

Länkar värda ett 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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