
Nyhetsbrev från Östsvenska fotodistriktet
Det här är ett nyhetsbrev från styrelsen i Östsvenska fotodistriktet. Det är samtidigt ett embryo til en
mer stadigvarande informationskanal. Just nu åker vi lite snålskjuts på Åtvidabergs FK och tidigare
har vi använt resurser i Norrköping. Ambitionen är att Östsvenska fotodistriktet relativt snart ska ha
en egen domän. 

Under några rubriker har vi här samlat en del nytt och krytt. Det är samtidigt en lista på de saker som
kan ingå i ett nytt digitalt informationskoncept för distriktet, för de ingående klubbarna samt för alla
medlemmar. Vi är tillsammans över fyra hundra medlermma.  

Småvarmt – nya idéer 

Vad har hänt med Småvarmt? 

Tidningen Småvarmt har under decennier varit
informationsorgan för Östsvenska fotodistriktet. Namnet är så
att säga inarbetat. Den ökande  kostnaden för distribution har
dock lagt en hämsko på hur ofta Småvarmt kunnat utges.

Vi vill nu istället lansera Småvarmt på nätet. För att dessutom markera att det är något nytt har vi
beslutat att ändra logotypen. Grisen har gjort sitt! Nu ska vi fläska på med lite nytt. 

Vår ambition med nya Småvarmt är följande:

Ø Småvarmt ska ha en ny fräsch grafisk profil

Ø Småvarmt ska naturligtvis innehålla bilder 

Ø Småvarmt ska alltid innehålla aktuell information 

Ø Småvarmt ska vara enda informationskällan för distriktet

Ø Material, som inte är dagsaktuellt, ska kunna sparas i ett bild- och artikelarkiv

Ø Flera personer ska kunna uppdatera informationen på ett strukturerat sätt

Kallelse till Östsvenskan 2000

Representanter för medlemsklubbarna kallas härmed till årsstämma för Östsvenska fotodistriktet.
Stämman äger rum söndagen den 22 oktober år 2000 i Söderköping. 

Se program nedan för detaljer. 

Småvarmt



Program för Östsvenskan 

Datum Söndagen den 22 oktober 2000 i Söderköping

Plats St Laurenti församlingshem (se karta nedan)

Tid Programpunkt

Kl 10.30 Samling, registrering och välkomstfika

Kl 11.00 Årsstämma

Kl 11.45 Redovisning av påsiktsbilder

Från Juryn medverkar Pelle Wichman

Kl 12.30 Lunch

Kl 13.30 Redovisning av diabilder

Från Juryn medverkar Pelle Wichman

Kl 14.15 Hur ska fotoklubbarna förändras i den nya digitala världen? 

Diskussion över en kopp kaffe. Se detaljer nedan!

Diskussionsledare: 

Avgående distriktsordförande Anders Loberg

Kl 15.00 Bildprogram av Fotograf Pelle Wichman

Kl 16.00 Stämman avslutas

Kl 16.15 Fortsättning av diskussionen om hur fotoklubbarna ska förändras. Dessutom en
Workshop kring digital fotografi. Ni som vill dela med Er av erfarenheter och tankar
– Ta med både tankarna och resultatet av Era lärospån. Vi kommer att förbereda
en del, men vi förväntar oss även Din medverkan.

Kostnad för deltagande i stämman är 50 kronor per person och då ingår kaffe vid starten och på
eftermiddagen. Avgiften erläggs i samband med registreringen vid ankomsten. 

Arrangörsklubben erbjuder även en Buffélunch för endast 80 kronor. Buffélunchen måste beställas i
förväg. Anmälan är bindande och skall ske senast onsdagen den 18 oktober. Anmäl till Thomas
Pettersson 070-540 17 55 alternativt email: lumiere@swipnet.se



Östsvenska Fotodistriktet

Verksamhetsberättelse

1999-09-01 – 2000-08-31

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordförande Anders Loberg Norrköpings FK

Vice ordförande Kalle Palmaer Värnamo Fk

Kassör Sören Andersson Ingatorp FK

Sekreterare Kerstin Ericsson Linköpings FK

Ledamot Conny Andersson Åtvidabergs FK

Suppleant Thomas Pettersson Söderköpings FK

Till Östsvenska Fotodistriktet har 12 (föregående verksamhetsår 13) klubbar varit anslutna, med
sammanlagt 388 (396) medlemmar. Medlemsavgiften har varit 10 kronor per medlem.

Den ekonomiska situationen är stabil. Kassörens rapport redovisas separat. Utöver Östsvenskan har
ingen annan programverksamhet arrangerats under verksamhetsåret. Tidningen Småvarmt utkom
med sitt sista tryckta nummer till julen 1999, som vanligt förtjänstfullt ederad av redaktör Gunnar
Bäckström. Småvarmt årgång 28 har nu tagit steget över till den digitala världen. Introduktionen blev
tyvärr försenad, men nu har vi lagt ut Småvarmt på webben som en del i ett s.k. Nyhetsbrev.  

Styrelsen har fortsatt att följa och bejaka den digitala utvecklingen – inom fotografin som sådan men
även som en del i föreningslivet (klubbverksamheten och distriktet). Det digitala Nyhetsbrevet,
inklusive Småvarmt, kommer här att bli ett viktigt medium. Därför har vi diskuterat att ge distriktet en
egen s k domän. Till årets stämma har vi också planerat en diskussion på temat ”Hur ska
fotoklubbarna förändras i den nya digitala världen?”  

Förutom ett konstituerande styrelsesammanträde i samband med distriktsfotostämman i Nässjö den
24 oktober 1999 har styrelsemöte hållits i Åtvidaberg 30 januari 2000 samt i Söderköping 17
september 2000.

Fototävlingen ”Östsvenskan 1999” omfattade 39 insända bidrag, varav 17 kollektioner i påsikt och 21
kollektioner i dia samt – mycket glädjande – ett bidrag till ungdomstävlingen.

Söderköping i oktober 2000

Anders Loberg Kalle Palmaer Sören Andersson

Ordförande Vice ordförande Kassör

Kerstin Ericsson Conny Andersson

Sekreterare Ledamot



Kassarapport

Revisionsrapport delas ut vid stämman. Kassarapporten är klar:

990901-000831

Saldo från föregående år 5788,52

Medlemsavgifter 2950,00

DIFO 1999 2020,00 5276,00

Ränta 4,30

Småvarmt 450,00

Bidrag 1500,00

Vandringspris

Administration 310,00

Saldo till nästa år 6226,82

12262,82 12262,82

Utgående Balans

Postgiro

Bank 4158,99

Kapital 2067,83

6226,82

6226,82 6226,82



Budget för 2001

Styrelsen föreslår oförändrad avgift även för nästa år, dvs 10 kronor per registrerad medlem.

Förslag till budget för 2001 är enligt nedan:

DIFO 2000-DIFO 2001

Ingående behållning 4000,00

Småvarmt m.m. -500,00

Medlemsavgifter 3850,00

Administration -1000,00

DIFO 2001 2000,00

DIFO 2001 -4000,00

Programverksamhet -1350,00

Utgående behållning 3000,00

Diskussion om klubbarnas roll i den nya digitala världen

En programpunkt på årets stämma är: 

Hur ska fotoklubbarna förändras i den nya digitala världen? 

Säkert har vi alla funderat en del på detta. Om inte – så är det nog hög tid. Hur är det med ålder-
respektive könsfördelning? Lockar verksamheten till sig nya medlemmar? Hänger ”di gamle” med i
utvecklingen? Är Tekniken viktigare än Bilden?

Vi har nog inte svaren på allt detta. Men frågorna är viktiga – och för vissa klubbar en
överlevnadsfråga.

Vi har reserverat en timme till denna diskussion. Och om intresse finns kommer vi att fortsätta
ytterligare ett tag efter att stämman avslutats. Vi förväntar oss ett aktivt deltagande. 

Presentation av Pelle Wichman

Pelle Wichman är en profil både som fotograf och som kulturpersonlighet. Han går gärna före och
sätter upp projekt som inte bara är fotografiska. Ett uppmärksammat projekt under senare delen av
90-talet är ”Baderskor”, som är en multimediaproduktion.



Karta över Söderköping

Programbank

Vi är över 400 amatörfotografer inom distriktet. Alla dessa får nu tillgång till en site, där man kan visa
sina bilder, visa upp sig själv eller visa vilka ambitioner man brinner för. 

� Tala om att man har ett färdigt program om naturbilder, lämpligt att visas i smärre arrangemang
mot en symbolisk ersättning samt ersättning för reskostnader.

� Tala om att man kan kåsera till egna bilder om att vandra i fjällen. 

� Tala om att man är en grupp på x personer från x klubb som mot viss kostnad kan arrangera en
workshop i studiofoto

Det här är exempel på några varianter som kan tänkas ingå i denna programbank. Tänk på att alla
medlemmar i distriktet (400+) i sin tur känner andra personer, som i andra sammanhang kan vara
intresserade av att anlita en duktig föredragshållare eller en duktig fotograf. När informationen väl
ligger på servern, så är informationen sökbar för alla med tillgång till internet.



Förslag till dagordning 

FÖR  ÖSTSVENSKA  FOTODISTRIKTETS  STÄMMA  I SÖDERKÖPING
SÖNDAGEN  DEN  22 OKTOBER  2000. 

§   1 Stämmans öppnande.

§   2 Val av ordförande för stämman.

§   3 Val av sekreterare för stämman.

§   4 Godkännande av föredragningslistan.

§   5 Fråga om stämmans behöriga utlysande.

§   6 Val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet samt att
tjänstgöra som rösträknare.

§   7 Upprop av delegater och fastställande av röstlängd. Varje klubb har en röst för
varje påbörjat 50-tal medlemma.

§   8 Redovisning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse.

§   9 Redovisning av distriktsstyrelsens ekonomiska rapport.

§   10 Redovisning av revisionsberättelsen.

§   11 Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

§   12 Bestämmande av årsavgift och dess sista inbetalningsdag.

§   13 Behandling av bordlagda ärenden, av styrelsen hänskjutna ärenden samt
inkomna motioner.

§   14 Bestämmande av arrangör/-er för kommande distriktsfotostämma/-or.

§   15 Val av ordförande för Östsvenska Fotodistriktet för en tid av ett år.

§   16 Val av två distriktsstyrelseledamöter för en tid av två år.

§   17 Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år, dessa skall väljas från
2001 års arrangörsklubb.

§   18 Val av två revisorer samt suppleanter för dessa, för en tid av ett år.

§   19 Val av valberedning för en tid av ett år och sammankallande för denna.

§   20 Övriga val. T.ex. studieorganisatör.

§   21 Övrigt. Avtackningar, utmärkelser m.m.

§   22 Distriktsfotostämmans avslutande.


