Medarbetare sökes till
distriktsstyrelsen

ÖFD-nytt

Distriktsstyrelsen saknar en medlem.

Årgång 3 nr 3

Därför har just nu DU chansen att få prova
på det spännande arbetet i distriktet. Det kan t
ex vara att ta kontakt med en förening i något
ärende eller skriva en kort notis till
nyhetsbrevet.
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Välkommen till ett nytt nummer av distriktets
lilla tidning. Det har faktiskt redan gått tre år
sedan vi övergick från ”Småvarmt” till ÖFDnytt. Vi ville göra något nytt och markera att
det sker förändringar i ÖFD så namnet blev
ÖFD-nytt. För den skull är inte Småvarmt
bortglömt. Kanske låter vi något småvarma
artiklar dyka upp i repris så småningom, för att
inte glömma historien vi har bakom oss.
Framtiden för med sig många spännande frågor.
Kommer den digitala kameran att ligga i varje
amatörfotografs fotoväska? Vad händer med det
svart-vita fotot, nu när det är enklare än
någonsin att förvandla sina färgbilder till svartvita, för det är väl tillåtet att göra om en
färgbild till svart-vitt?
Frågan är också om vår nya satsning på digitalt
i Östsvenskan kommer att lyckas. Diaklassen
övergår på prov i en ”transparent” klass där
bilder som visas med projektor är gemensam
nämnare. Inlämning av digitala bilder sker via
e-post, cdrom, diskett eller liknande.
Ja, vi får se. Till sist önskar vi i styrelsen alla en
God Jul och ett Gott Nytt År!!
Conny Andersson
Ordförande

Östsvenska fotodistriktets hemsida:
http://fotoklubben.nu/ofd
http://fotoklubben.nu/ofd/swe/docs/nybrev10.pdf

Vice ordförande
Ingemar Karlsson
0141 – 57 486
ingemarkarlsson@
telia.com

Är du intresserad?
Ta kontakt med Conny Andersson,
013 – 10 40 51, conny@conny.nu

Ny ledamot i styrelsen!
Poul Gilvad, Vetlanda, född som Olsen i
Köpenhamn 1936. Jag kom med min familj
till Kinne Kleva i Västergötland som
fjortonåring och fick min första lådkamera
i konfirmationspresent. Tyvärr blev det ett
långt uppehåll i fotograferandet mellan
1960 och 1985 då jag besökte Färöarna för
första gången med en lånad kamera. Sen
har det blivit mycket Färöarna för min del.
Efter 30 år i Angered kom jag till Småland
och Vetlanda fotoklubb. Här har jag varit
med i styrelsen sedan ett år som
sekreterare.
Aktuell:
Familj:
Kamera:
Bil:
Favoritmat:
Senaste bok:

Riksförbundets hemsida:
http://rsf-fotoklubbar.org/

Ordförande
Conny Andersson
013 – 10 40 51
conny@conny.nu

Då vi tillämpar viss arbetsrotation får du prova
på flera delar av styrelsearbetet. Du får också
tillfälle att bekanta dig med Östergötland och
Småland då vi försöker förlägga mötena till
intressanta platser i distriktet.

Kassör
Sören Andersson
0381 – 214 22
soren.andersson@
mbox304.swipnet.se

E-post
ofd@fotoklubben.nu

Postgiro
27 69 93 – 3

Hemsida
http://www.fotoklubben.nu/ofd

Årsavgift / klubb
Medlemsantal * 10 kr

Senaste film:
Resmål:

Ledamot
Poul Gilvad
0383 – 192 63
hko594r@tninet.se

Adress
Östsvenska Fotodistriktet
c / o Conny Andersson
Karl Dahlgrensgatan 14B
582 28 Linköping

Invald i ÖFD:s styrelse
Sambo Lisbeth
Canon FT, Minolta,
Nikon Digital
Ford Escort -88
Kycklinggryta
”Det bästa hos mannen”
kåserier, Ludvig Rasmusson
”Ondskan”
Stora Dimun, Färöarna

Ledamot
Vakant

Studiesamordnare
Mats Jungmyren
070 – 515 89 82
matz.jungmyren@
telia.com

ÖFD-nytt
utkommer 20 mars, 20 augusti, 20 december.
skriver gärna om just din klubbaktivitet.
hjälper din klubb att synas.

Förslag till ändrade regler för Östsvenskan 2004
Östsvenskan är en kollektionstävling för alla klubbar anslutna till distriktet. Ungdomstävlingen som
hålls samtidigt har under flera år lockat allt färre deltagare. På grund av detta och att framställning
av bilder med hjälp av digitala kameror och datorer ökar, så föreslås följande:
• Kollektionstävlingen i påsikt, grupp A, är kvar utan förändring.
• Kollektionstävlingen i dia, grupp B, utökas till att tillåta inlämning av bilder på cd-

rom, diskett, e-post eller motsvarande digitalt media. Visningen sker med hjälp av
dataprojektor. Naturligtvis tillåts även vanliga diabilder framställda från digitalt
original.

• Ungdomstävlingen utgår och istället införs ”folkets röst”, där allmänheten bjuds in

dagen innan tävlingen för att rösta på bästa bild i grupp A respektive B. Grupp B, dia, föreslås
visas ett par gånger under dagen vid fasta tider så att intresserade kan komma och titta på
bilderna, samt rösta. Detta är ett utmärkt tillfälle för klubben att visa upp sig.

Skicka gärna synpunkter på detta till ordförande, conny@conny.nu, eller kontakta någon i styrelsen.

Förslag till regler för bilder inlämnade på digitalt media
1.Bildens maximala storlek ska vara 1024 x 768 punkter.
2.Bilden ska sparas i JPEG-format och får inte vara större än 1 megabyte.
3.Bilden ska använda sig av Adobe RGB 1998 som färgprofil.
4.Filnamnet ska vara bildens kod + ”.jpg” enligt följesedeln till de inlämnade bilderna. Exempel:
982334.jpg
5.Bilderna skickas in klubbvis på CD, diskett eller e-post. Det är tillåtet att skicka bilder enskilt
direkt till arrangörsklubben förutsatt att den egna klubben får uppgifterna till
deltagarförteckningen. Det är viktigt att denna är en tydlig sammanställning över samtliga
deltagare från respektive klubb. Varje bild måste kunna identifieras genom koden och
förteckningen.

Förslag på hur en kollektion kan presenteras
Bilden till höger visar hur en
kollektion kan presenteras med
dataprojektor. Varje enskild bild
visas först en efter en, precis som
när 6x6-bilder visas. På slutet visas
alla bilder tillsammans med
fotografens namn och klubb.
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Digitalseminariet i Ingatorp 28/9 2003
En vackert solig söndag i september anordnade det Östsvenska fotodistriktet sitt andra
digitalseminarium. Det första seminariet blev mycket omtyckt och det andra utföll till belåtenhet
även det.

Dagen började med en genomgång av bildskärmskalibrering med hjälp av en så kallad spindel.
Deltagarna delades in i fem grupper om tre eller fyra i varje grupp. Med en handledare i varje grupp
fick deltagarna läsa in, bearbeta och skriva ut sina egna bilder samt diskutera varandras bilder och
eventuella problem vid bearbetning av bilderna.

Efter en god lunch tillsammans fortsatte dagen med att färdigställa bilderna för att sedan flyttas
över till en skrivardator (PC med bra färgskrivare). Detta för att se att en korrekt kalibrering också
gör att bilderna kan flyttas till en annan dator, utan större problem.

Slutligen summerades dagen med att alla fick varsin CD med sina bilder samt lite annat material
som bonus.
En fortsättning planeras för 2004.
Text: Conny Andersson
Foto: Peter Jansson
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... forts

Östsvenska fotodistriktets
årsstämma i Vetlanda
27 oktober 2003
Stämman började med samling och
förmiddagsfika kl. 10.30 i hörsalen pbiblioteket.
Dagens program inleddes av Vetlandas
ordförande Christer Karlsson med att hälsa
delegaterna välkomna och förklarade mötet
öppnat. Christer utsågs till mötesordförande och
Conny Andersson blev sekreterare. Av uppropet
framkom att nio av distriktets fjorton
medlemsklubbar hade representanter
närvarande. Verksamhetsberättelserna vållade
ingen större debatt, följaktligen fick styrelsen
full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret. Årsavgiften fastställdes
oförändrat, d.v.s. 10 kr. per medlem. Betalas
senast 1 maj 2004
Nästa års distriktsstämma förläggs till Motala.
Eventuellt blir det Värnamo 2005. Det blev inga
stora förändringar i distriktsstyrelsen. Poul
Gilvad från Vetlanda valdes in på en vakant
plats. Bertil Ericsson och Willy Praag avböjde
omval som suppleanter, likaså att ställa upp
som valberedning inför nästa årsmöte. Under
året har Ankarsrum och Eksjös fotoklubbar
anslutet sig som medlemmar i fotodistriktet. 14
fotoklubbar har varit anslutna, med
tillsammans 475 medlemmar.
Seminarier har anordnats i digital
bildhantering i Borensberg och Ingatorp. Efter
mötesförhandlingarna redovisades
diakollektionerna i ”Östsvenskan”. Sedan
stämman återsamlats efter lunchuppehållet
redovisades påsiktskollektionerna. Därefter var
det prisutdelning och eftermiddagsfika.
Underhållningen bestod av bildvisning. Clas
Lifgren visade sitt vackra bildspel ”Fjällbilder”
med musik och sång av bl.a. ENYA. Som
extranummer visade Clas, på allmän begäran,
”Kenyas vilda djur”. Diabildstävlingen,
kollektion vanns av Leif Skarp LKPG med Sture
Karlsson Nässjö på andra plats och Bertil
Ericsson Vetlanda som god trea.I tävlingen
påsikt kollektion blev Anders Samuelsson
Linköping FK. etta, Willy Praag Vetlanda FK.
tvåa och Kenneth Schill Aneby FK trea.
Kommentar till tävlingen som innehöll många
högklassiga kollektioner, varför så få kvinnor i
diaklassen? 1 av 28 deltagare, det var något
bättre i påsikt med 11 damer av 28.

Placeringarna i de olika klasserna återfinns här
nedan. I lag vann Linköpings FK
påsiktstävlingen och Vetlanda FK diatävlingen.
Kalle Palmaer och Gunnar Berglund avtackades
för ett gott arbete i distriktet.
Stämman avslutades med att Christer tackade
de närvarande med några väl valda ord och
förklarade mötet avslutat.
Poul Gilvad Vetlanda FK rapporterade..

Östsvenskan totalt
I klubbtävlingen blev ställningen som följer:
Påsikt, grupp A
Linköping
Vetlanda
Aneby
Eksjö
Åtvidaberg
Motala
Dia, grupp B
Vetlanda
Nässjö
Linköping
Aneby
Värnamo

Poäng
11
9
4
3
3
3
Poäng
10
9
8
3
3

Förtjänar din kompis ett pris?
Har din kassör arbetat troget under 15 år? Då
tycker vi i distriktsstyrelsen att han eller hon är
värd ett förtjänsttecken i GULD!!!
Förtjänsttecken finns även i SILVER för den
som arbetat 10 år, förtjänstfullt och
framgångsrikt för föreningen eller för svensk
fotografi.
Ta detta unika tillfälle och
kontakta oss i
distriktsstyrelsen så får du
information om hur du går
tillväga för att ansöka om
utmärkelserna. De kostar
ungefär 150:- / st.
Förtjänsttecknet delas ut vid stämman i höst
2004!

forts ...
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Resultatlistor från Östsvenskan 2003
Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Påsiktsbilder (A)
Anders Samuelsson
Willy Praag
Kenneth Schill
Anders Nilsson
Bertil Eriksson
Lena Roos
Göran Pettersson
Marie Gustavsson
Lennart Gustavsson
Reidun Weigner
Laila Mikaelsen
Leif Skarp
Veronica Karlsson
Malin Tjäder
Johan Wiberg
Erica Lundgren
Paula Jonsson
Barbro Nelly
Tosten Tollö
Sture Karlsson
Rune Karlsson
Olle Karlsson
Sören Karlsson
Monica Samuelsson
Sven-Olof Haraldsson
Kjell Samuelsson
Marie Järleskog
Bill Dovert

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Diabilder (B)
Leif Skarp
Sture Karlsson
Bertil Eriksson
Ulrich Fischer
Willy Praag
Johan Wiberg
Christer Karlsson
L-O Smedenfors
Ingemar Hjelmfors
Y Praag
Olle Karlsson
Erik Tinnervall
T.Tollwe
0515
Kurt Möller
Sören Andersson
Rune Karlsson
Lennart Gustavsson
Torsten Tollö
Allan Rydahl
Urban Söderlund
?????? ( skrot )
441100
A. Emanuelsson
Krister Lindestrand
Bertil Flink
5053
516171

Klubb
Linköping
Vetlanda
Aneby
Linköping
Vetlanda
Eksjö
Motala
Åtvidaberg
Nässjö
Eksjö
Eksjö
Linköping
Eksjö
Åtvidaberg
Aneby
Linköping
Åtvidaberg
Linköping
Ingatorp
Nässjö
Värnamo
Värnamo
Åtvidaberg
Linköping
Åtvidaberg
Åtvidaberg
Linköping
Vetlanda
Klubb
Linköping
Nässjö
Vetlanda
Nässjö
Vetlanda
Aneby
Vetlanda
Värnamo
Nässjö
Vetlanda
Värnamo
Linköping
Tranås
????
Ankarsrum
Ingatorp
Värnamo
Nässjö
Ingatorp
????
Linköping
Linköping
????
Värnamo
Ankarsrum
Nässjö
????
????

Pris
Guld
Silver
Brons
Diplom
Diplom
Diplom
Diplom
Diplom

Poäng
8
6
4
3
3
3
3
3

Pris
Guld
Silver
Brons
Diplom
Diplom
Diplom
Diplom
Diplom

Poäng
8
6
4
3
3
3
3
3

I ungdomstävlingen som enda deltagare vann Malin Tjäder från Åtvidabergs FK.
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Distriktets stadgar

forts ...

§1

Distriktets omfattning

§4

Östsvenska Fotodistriktet är en
sammanslutning av inom Småland och
Östergötland verksamma fotoklubbar.

1.

Stämmans öppnande.

2.

Val av ordförande för stämman.

3.

Val av sekreterare för stämman.

4.

Godkännande av dagordningen.

5.

Fråga om stämmans behöriga utlysande.

6.

Val av två justeringsmän, att jämte
ordföranden justera protokollet och att
tjänstgöra som rösträknare vid stämman.

att verka för ökad sammanhållning mellan
distriktets klubbar.

7.

Upprop av delegater och fastställande av
röstlängd.

att verka för ökad medlemsanslutning till
klubbarna.

8.

Redovisning av distriktsstyrelsens
verksamhetsberättelse.

att förvalta de medel som finns inom
distriktsorganisationen.

9.

Redovisning av den ekonomiska rapporten.

att ansvara för att distriktsstämma och
distriktstävling blir utlysta och arrangerade.

11. Fråga om ansvarsfrihet för
distriktsstyrelsen.

§3

12. Bestämmande av årsavgift och dess sista
inbetalningsdag.

§2

Ändamål

Östsvenska Fotodistriktet har till ändamål
att stödja fotoklubbarna/bildgrupperna i deras
arbete för fotografins främjande samt att vidga
fotoklubbsverksamheten till orter där klubbar
saknas.

10. Redovisning av revisionsberättelsen.

Distriktsfotostämman

Distriktets klubbar sammanträder årligen till
distriktsfotostämma. De anslutna klubbarna
äger rätt att sända en delegat för varje påbörjat
50-tal medlemmar till stämman.

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

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

§7

15. Val av ordförande för ÖFD 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 ska väljas från påföljande års
distriktsfotostämmo-arrangör.
18. Val av två revisorer samt suppleanter för
dessa, för en tid av ett år.

20. Övriga eventuella val.
22. Distriktsfotostämmans avslutande.
Kallelse och motioner

Styrelsen är beslutsmässig när tre ledamöter är
närvarande..

§8

Av distriktsfotostyrelsen fastställd dag för
distriktsfotostämman skall per post meddelas
varje ansluten klubb senast två månader före
stämman.

Firmateckning

Styrelsen utser inom sig de personer som äger
att teckna distriktets firma. Företrädelsevis
ordföranden och kassören, var för sig.

Kallelse till distriktsfotostämman skall sändas
per post till varje ansluten senast en månad före
stämman. Denna skall vara åtföljd av
föredragningslista och eventuella motioner.
Motion ska vara distriktsstyrelsen tillhanda
senast sex veckor före distriktsfotostämman.
Extra distriktsfotostämma

§9

För extra distriktsfotostämma skall i tillämpliga
delar gälla vad här ovan föreskrivits för
ordinarie distriktsfotostämma.
Vid extra stämma får endast upptagas till
avgörande de frågor som uttryckligen angivits i
kallelsen. Andra ärenden kan upptas till
diskussion men ej till beslut.
Kallelse skall per post utsändas till varje
ansluten klubb senast tre veckor före stämman
med noga angivande av ärenden som skall
behandlas.
forts ...

Ändring av dessa stadgar

Beslut om ändring av distriktets stadgar skall,
för att bli gällande, biträdas av minst 2/3 av de
närvarande röstberättigade vid en
distriktsfotostämma, eller med enkel majoritet
vid två på varandra följande
distriktsfotostämmor, varav den ena måste vara
ordinarie.
§10

Extra distriktsfotostämma hålles då
distriktsstyrelsen så anser nödvändigt eller då
tre klubbar så begär.

ÖFD-nytt, årgång 3 nr 3

Styrelsen sammanträder på kallelse från
ordföranden.

Över styrelsens sammanträden skall föras
protokoll, vilka justeras av ordföranden och
ytterligare en vid sammanträdet närvarande
ledamot.

21. Övrigt. Avtackningar, utmärkelser m.m.

§6

Distriktsstyrelsen utgöres av ordföranden, vald
på ett år, 4 ledamöter valda på två år, dock så
att halva antalet skall stå i tur att avgå vid
varje stämma, jämte 2 suppleanter ur
arrangörsklubben valda på ett år.

Styrelsen handlägger distriktets angelägenheter
i enlighet med bestämmelserna i dessa stadgar
och i enlighet med distriktsfotostämmans
beslut.

19. Val av valberedning för påföljande år och
sammankallande för denna.

§5

Distriktsstyrelsen

Distriktets upplösning

Beslut om distriktets upplösning skall fattas på
två på varandra följande stämmor, av vilka
minst en skall vara ordinarie, och med en
majoritet av minst 2/3 av de närvarande
röstberättigade.
Samtidigt med beslut om distriktets upplösning,
skall beslut fattas om disposition av distriktets
tillgångar.
Historik
Dessa stadgar antogs vid ordinarie
distriktsfotostämma i Västervik den 25:e
oktober 1970 och reviderades vid ordinarie
distriktsfotostämma i Vetlanda den 21:e oktober
1984.
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Protokoll från ÖFD:s stämma
Söndagen den 26 oktober 2003 i Vetlanda
§1

Stämmans öppnande
Ordf. öppnar stämman.

§2

Val av ordförande för stämman
Christer Carlsson väljes.

§3

Val av sekreterare för stämman
Conny Andersson väljes.

§4

Godkännande av föredragningslistan
Listan godkännes.

§5

Fråga om stämmans behöriga utlysande
Stämman finnes behörigen utlyst.

§6

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, samt att fungera som
rösträknare.
Ingemar Karlsson och Sören Andersson väljes.

§7

Upprop av delegater och fastställande av röstlängd.
Klubb
Aneby Fotoklubb
Ankarsrums Fotoklubb (ny)
Borensbergs Fotoklubb
Eksjö Fotoklubb (ny)
Hultsfredsbygdens
Fotoamatörer
Ingatorps Fotoklubb
Linköpings Fotoklubb
Motala Fotoklubb
Nässjö Fotoklubb
Oskarshamns Fotoklubb
Söderköpings Fotoförening
Vetlanda Fotoklubb
Värnamo Fotoklubb
Åtvidabergs Fotoklubb

§8

Medl.
12
16
40
25

Röst
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

12
57
53
44
40
31
44
52

2
1

49

Delegater
Johan Wiberg
* Ingen närvarande
* Ingen närvarande
Inger Svensson
* Ingen närvarande
Torsten Tollö
Lars Segerström
Ingemar Karlsson
Sture Karlsson
* Ingen närvarande
* Ingen närvarande
Willy Praag
Ove Karlsson, Jörgen
Lundahl
Sören Carlsson

Redovisningar
a) Verksamhetsberättelse
b) Ekonomisk rapport
c) Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse godkändes.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
Distriktsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10 Bestämmande av årsavgift och dess sista inbetalningsdag.
Avgiften bestämdes till 10 kr / medlem och inbetalningsdag 1 maj.
forts ...
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§11 Behandling av bordlagda, av styrelsen hänskjutna ärenden samt inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.
§12 Bestämmande av arrangör/-er för kommande distriktsfotostämma/-or.
Distriktsfotostämman 2004 kommer att anordnas av Motala FK.
Värnamo har tillfrågats om att hålla stämman 2005. Beslut har ej tagits ännu.
§13 Val till distriktsstyrelsen.
a) Ordförande (1 år)
Omval Conny Andersson
b) Två styrelseledamöter (2 år)
Omval Ingemar Karlsson, Sören Andersson
c) Två styrelseledamöter (1 år)
Nyval Poul Gilvad i Vetlanda FK.
d) Två styrelsesuppleanter från nästa års arrangörsklubb (1 år)
Ingemar utser två personer i Motala FK.
e) Två revisorer samt två suppleanter för dessa (1 år)
Revisorer, omval av Sture Karlsson och Gunnar Bäckström i Nässjö FK
Revisorssuppleanter, omval av Lars-Olof Smedenfors och
Jörgen Lundahl Värnamo Fotoklubb.
f) Två valberedare, ev. från nuvarande arrangörsklubb (1 år)
Vetlanda FK utser två personer i klubben.
g) Studiesamordnare (1 år)
Omval Mats Jungmyren
§14 Övrigt. Avtackningar, utmärkelser mm.
a) Avtackningar (2 st)
Kalle Palmaer och Gunnar Berglund tackades för ett gott arbete. Gunnar kunde inte närvara
utan kommer att få blomstercheckar skickade till sig.
b) Seminarier.
Conny berättade om seminarierna om digital fotografi.
c) Östsvenskan i framtiden; Kollektion dia/digital; Enstaka bild.
Vi gör ett försök till nästa år med en dia+digitalprojektorbildklass (grupp B).
Ungdomstävlingen diskuterades och föreslogs övergå i en enstaka-bild-klass. Ett annat förslag
var att införa ”årets röst” utan tävlingsmoment i enstaka bild.
d) Arrangör av Östfoto 2004.
Hultsfredsbygden är tillfrågad att hålla Östfoto 2004. Det ska tilläggas att tävlingen Östfoto inte
är en angelägenhet för distriktet i nuläget. Det är upp till arrangerande klubb att utse
nästa års arrangör av Östfoto.
§15 Distriktsfotostämmans avslutande.
Stämman avslutades av ordförande.

Conny Andersson
Ordförande
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Ingemar Karlsson
Justeringsman
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Sören Andersson
Justeringsman
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Verksamhetsberättelse
Östsvenska Fotodistriktet 2002-09-01 – 2003-08-31.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande

Conny Andersson

Åtvidabergs Fotoklubb

Vice ordförande

Kalle Palmaer

Värnamo Fotoklubb

Kassör

Sören Andersson

Ingatorps Fotoklubb

Ledamot

Ingemar Karlsson

Motala Fotoklubb

Ledamot

Gunnar Berglund

Motala Fotoklubb

Suppleanter

Bertil Eriksson och Willy Praag

Vetlanda Fotoklubb

Revisorer

Sture Karlsson och Gunnar Bäckström

Nässjö Fotoklubb

Revisorssuppleanter

Lars-Olof Smedenfors och Jörgen Lundahl

Värnamo Fotoklubb

Valberedning

Jorry Streipel och Torsten Tollö

Ingatorps Fotoklubb

Studiesamordnare:

Mats Jungmyren

Motala Fotoklubb.

Övriga:

Klubbar
Till Östsvenska fotodistriktet har under verksamhetsåret 14 klubbar varit anslutna, med 475
medlemmar.
Under året har Ankarsrums fotoklubb och Eksjö fotoklubb blivit medlemmar i distriktet.
Ekonomi och styrelsearbete
Ekonomin är stabil. Den ekonomiska rapporten redovisas separat.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem protokollförda möten på följande platser, Kisa,
Motala, Huskvarna, Hästholmen och Ingatorp.
Aktiviteter
Den 26/1 i Borensberg och 2/2 i Ingatorp hölls ett seminarium om grundläggande bildhantering i
Photoshop med kalibrering, scanning, bildbehandling och utskrift.
En grupp under ledning av studiesamordnaren Mats Jungmyren har under året arbetat med att
förbereda en fortsättning av seminarieserien i digital bildbehandling. Så här i efterhand vet vi att
seminariet hölls den 28 september 2003.
Tävlingen Östsvenskan
Distriktsfotostämman 2002 arrangerades av Ingatorps fotoklubb. Nio av distriktets klubbar var
representerade vid den trivsamma och välarrangerade träffen.
I Östsvenskan hade 18 påsikts- och 20 färgdiakollektioner lämnats in. Guldplaketterna gick till Willy
Praag i diaklassen och till Ulrich Fischer i påsiktklassen. Bästa klubb i påsikt blev Vetlanda FK och i
färgdia Nässjö FK.
I ungdomsutställningen deltog 1 bild i påsikt. Priset gick till Maria Lilja, Linköpings FK.
Tävlingarna hade bedömts av Ingmar Ingeström, Ingatorp.
Övrigt
Under verksamhetsåret har tre nyhetsbrev utkommit. Utgivningsmånaderna har varit december,
mars och augusti.
Vetlanda 26 oktober 2003
Conny Andersson
Ordförande
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Vice ordförande

Sören Andersson
Kassör
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Kassarapport

Östsvenska Fotodistriktet

020901-030831
Saldo från föregående år
Medlemsavgifter
DIFO 2002
Utskick
Ränta
Kurs
Administration
Saldo till nästa år

9323.46
5230.00
1900.00
20.10
7700.00

24173.56

954.00
662.50
6686.00
4614.00
11257.06
24173.56

Utgående Balans
Postgiro
Bank
Kapital

Ingatorp

10132.63
1124.43
11257.06
11257.06 11257.06

14/09/03

Sören Andersson

Budget
DIFO 2003-DIFO 2004
Ingående behållning
Nyhetsbrev mm
Medlemsavgifter
Administration
DIFO 2004
DIFO 2004
Programverksamhet
Utgående behållning
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11000.00
-750.00
4500.00
-3750.00
2500.00
-3000.00
-3000.00
7500.00

20 dec 2003
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