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Ledare
Julen är här och snart är det också ett nytt år.
Vi hoppas på att många fotonyheter dyker upp
och i form av nya prylar, men också att
fototillfällena blir många och spännande. Passa
på att vara ute och ta bilder nu när du kanske
har ledigt.

I detta brev redovisar vi stämman och vinnarna
i Östsvenskan.

Vi ses 2007. God Jul och Gott Nytt År!

Conny Andersson
Ordförande

Vill du arrangera Östfoto?
Distriktet har åtagit sig att, om möjligt, finna en
klubb som arrangerar Östfoto 2007. Denna
klubb kommer sedan att skicka ut inbjudan som
vanligt.

Förslag på regler:

• Enstaka bilder (ej kollektion).

• Längsta sida på en bild ska vara max 50 cm.

• Minst en klass ska vara påsikt med fritt tema.

• Max tre bilder i varje klass.

• Antal klasser och klasser utöver den fria
påsiktsklassen är frivilligt för
arrangörsklubben att bestämma.

• Märkning ska vara sex siffror, klubbkod +
valfritt nummer (som i Östsvenskan).

• Ingen kostnad utgår för att som fotograf delta
i tävlingen.

• Kostnad för att delta i redovisningen (mat,

dryck, hyra, jury mm) tas ut av
arrangörsklubben och meddelas vid inbjudan
till tävlingen.

• Returporto betalas av respektive deltagande
klubb. Arrangörsklubben står för övriga
omkostnader, t ex bildvisare och jury.

• Tävlingen ska gå på våren, förslagsvis i april.

Klubbledarträff 2007
Härmed inbjudes klubbledare till en träff på
Kisa Wärdshus den 29:e april. Vi räknar med
att beställa mat, dryck och kaffe till
självkostnadspris.

ANMÄLAN
skickas till ofd@fotoklubben.nu

eller via post till distriktet
 senast den 15 april.

Preliminärt innehåll:

• Vad gör vi i klubbarna? Månadsmöten,
utflykter, bildvisningar?

• Hur förbättrar vi klubbkassan? Intäkter och
utgifter?

• Vad kan distriktet göra för att främja
klubbarnas verksamhet? Tävlingar,
seminarier?

• Hur lockar vi nya medlemmar för förnyelse i
klubbarna? Kurser, ungdomssektion?

• Hur ser klubbarna på riksförbundet?

Välkomna!!

Några blandade länkar:
Riksförbundets hemsida:
http://rsf-fotoklubbar.org/

Östsvenska fotodistriktets hemsida:
http://fotoklubben.nu/ofd
http://fotoklubben.nu/ofd/swe/docs/nybrev19.pdf

Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Ledamot Studiesamordnare
Conny Andersson Ingemar Karlsson Sören Andersson Poul Gilvad Bill Dowert Mats Jungmyren
013 – 10 40 51 0141 – 57 486 0381 – 214 22 0383 – 192 63 0383 – 30562 070 – 515 89 82
conny@conny.nu ingemarkarlsson@ soren.andersson@ hko594r@tninet.se bill_dowert@ matz.jungmyren@

telia.com mbox304.swipnet.se hotmail.com telia.com

E-post Postgiro Adress ÖFD-nytt
ofd@fotoklubben.nu 27 69 93 – 3 Östsvenska Fotodistriktet Utkommer 20 mars, 20 augusti, 20 december.

c / o Conny Andersson Skriver gärna om just din klubbaktivitet.
Hemsida Årsavgift / klubb Karl Dahlgrensgatan 14B Hjälper din klubb att synas.
http://www.fotoklubben.nu/ofd Medlemsantal * 10 kr 582 28  Linköping Nyhetsbrev på hemsidan är i färg. 1(13)



Östsvenska Fotodistriktets
bildspelsseminarium
Ingatorp har blivit metropolen för Östsvenska
Fotodistriktets seminarium.

Söndagen den 19/11 var det dags igen att inta
församlingshemmet för att delta i årets
seminarium, som handlade om att göra ett
bildspel.

Dagen började med att deltagarna fick titta på
fyra olika bildspel, som kursledarna hade
snickrat ihop.

Meningen var att man skulle få lite idéer om
vad man kunde göra.

Efter visningen så var det dags att hitta ett
ämne att börja bygga bildspelet av. När man
hade enats om ett ämne, så gick två av
grupperna ut och fotograferade och dom andra
jobbade utifrån medhavda bilder.

Här sitter Peter´s grupp och programmerar

Efter fotograferingen så började
programmeringen av bildspelet.

All programmering gjordes i programmet Adobe
Photoshop Elements 4.0.

Klas Ahlbeck lägger sista handen på sin del i
bildspelet i Conny´s grupp

Klas Lifgren sitter koncentrerat och
programmerar i Kalle´s grupp

Kenth,Fredrik och Gunilla följer intresserat
handlingen i Mats grupp.

Maten är ju en viktig del på seminariet.

Vår kock serverade som vanligt en mycket god
lunch. Efter lunchen så fortsatte grupperna med
programmeringen. När klockan blev kvart i fem
så var det dags att ta plats i stora salen igen för
att titta på bildspelen som man gjort under
dagen.

Det blev ett mycket lyckat seminarium tyckte
både kursledarna och deltagarna.

Text: Mats Jungmyren
Foto: Conny Andersson
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Kommer du ihåg grisen?

Det gör vi! Om du är intresserad av att läsa de
tre första numren så finns de som PDF på vår
hemsida bland nyhetsbreven.

Conny

Utställning på Elmia 2007 ?

Var du på fotomässan 2006? Inte? I så fall
missade du många fina utställningar där nya
idéer och inspiration väcks till liv.

Vi vet att det finns många bra bilder från
fotografer i Östsvenska distriktet och därför har
vi planer på att ställa ut bilder på fotomässan i
Jönköping i vår.

Är DU intresserad? Kontakta Conny eller någon
annan i styrelsen. Om intresse finns föreslår vi
en utställningsgrupp med representanter från
de klubbar som tänker sig att ställa ut.

Sedan tar distriktet kontakt med Elmia om
villkoren för det hela, t ex storlek på montern
mm.

Vi tror på en helt öppen utställning utan krav
på ramar, passepartouter etc. Det är upp till
varje klubb att visa upp sig från sin bästa sida
och att sätta samman utställningen tillsammans
med oss i distriktet.

För mer information, maila eller ring Conny på
ofd@fotoklubben.nu eller 013-104051.

Conny
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Resultat Östsvenskan 2006 i Linköping
Årets tävling omfattade 39 kollektioner i påsikt och 30 kollektioner i projektor. Det är en bra
uppslutning. Detta kan bland annat ha att göra med att datumet för inlämning flyttats fram.

Inför Östsvenskan 2007 förenklas reglerna så att enstaka bild och inlämning från icke medlemmar
tas bort. Inlämning till Östsvenskan 2007 beslutades till den 20:e september och redovisning till den
sista söndagen i oktober.

Rapport från årets stämma:
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Årets stämma hölls 28 okt.
i Linköping FKs regi.
Platsen var Valla
folkhögskola.
Mötesförhandlingarna bjöd
inte på några
överraskningar, den nya
styrelsen blev den gamla,
omval på alla poster. Även
årsavgiften omvaldes, dvs
samma som tidigare, 10 kr.
pr. medlem och år. Nästa
års stämmoarrangör blir
Eksjö FK. I övrigt på mötet
diskuterades frågan om att
utse en enstaka bild ur
kollektionerna i
Fototävlingen,
Östsvenskan. Idén har väl
inte riktigt fungerat som
styrelsen hoppats och den
åtog sig att arbeta med
frågan ett år till.

Efter mötet redovisades fototävlingen, Östsvenskan. I klass A, påsikt tog Linköping FK både första
och andra plats genom Conny Andersson och Fredrik Neregård med Vetlandas Conny Carlsson på
tredje plats. Bästa klubb i klass A blev Linköping med 14 poäng mot Vetlandas 7. I klass B blev
Nässjö bäst med 9 poäng mot Linköpings 8. Fredrik Neregård hade en bra dag, han fick guldplakett i
projektorklassen med Sture Karlsson från Nässjö på silverplats och Görgen Nogeby, Borensbergs FK,
fick bronsplakett. 

Stämman avslutades med prisutdelning och  eftermiddagskaffe samt ett mycket sevärt, hissnande
bildspel av Fredrik Neregård om bergsklättring.

Vinnande kollektioner visas på följande sidor.

Poul Gilvad, Vetlanda FK

Vibeke Mathiesen från juryn läser upp bedömningen för en av kollektionerna i
klass A.
Foto: Conny Andersson



Vinnande bidrag, Kollektioner
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Vinnande kollektion i klass A, påsikt
Fotograf: Conny Andersson, Linköpings Fotoklubb

Juryns kommentar

4 bilder ”Falu rödfärg”
En spännande och okonventionell serie med bildutsnitt som ligger i tiden.
Trots att kollektionen enbart består av detaljbilder kan man ändå förstå

helheten och händelseförloppet. I bild A uppmärksammar vi kontrastfärgerna rött
och grönt. Det begränsade skärpedjupet i bild A och C förstärker djupkänslan.

Vi bugar oss!



För en komplett redovisning, se vår hemsida.
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Vinnande kollektion i klass B, projektor.
Fotograf: Fredrik Neregård, Linköpings Fotoklubb

Juryns kommentar

4 bilder / digitalt ”Landskap”
Dramatiska och stämningsfulla naturscenerier. Serien håller mycket hög klass. De starka färgerna

är ett gemensamt drag. T ex i bild A är den gröna färgen närmast overklig men passar ändå 
in i bilden och serien. I bild B samverkar långtidsexponeringen av vattnet med de lågt

stående molnen. I bild C konstaterar vi att människorna är strategiskt riktigt placerade.
Vi imponeras av bild D – en mycket vacker bild! Toppen!



Vinnande bidrag, Enstaka bild
Tävlingsmomentet "enstaka bild" som varit på
prov utföll på följande sätt.

Vinnare, påsikt:

I påsiktsklassen gjordes en bedömning på
plats på stämman där alla deltagare valde ut
bästa bild och därmed bästa fotograf. Kjell
Karlsson från Tranås FK vann med bilden
intill.

I projektorklassen utfördes en bedömning av
Norrköpings fotoklubb (som ännu inte är med
i distriktet). Resultatet kan läsas på
distriktets hemsida men här nedan
presenteras de tre översta platserna varav
första plats ger ett diplom.

Vinnare, projektor:

Given vinnare där linjerna, ljuset och
kompositionen samverkar. Personerna på bilden
bidrar till bergens majestät.

Andra plats:

Fartkänsla & närvaro på samma gång, där lasson
och jackan skapar uppmärksamhet. ”Jättehärlig
bild”

Tredje plats:

Elegant personporträtt där händerna och huvudet
bildar en spännande trepunktskomposition. Alla
bildlinjer samverkar till ett fint flyt i
bilden.Modellens blick ger extra kick åt bilden.

För en komplett redovisning, se vår hemsida.
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Andra plats, enstaka bild, projektor
Foto: Bengt Eklöv, Östergötlands
Naturfotografiska sällskap

Tredje plats, enstaka bild, projektor
Foto: Tobias Marbenius, Tranås FK

Vinnare i projektor enstaka bild
Foto: Fredrik Neregård, Linköping FK

Vinnare i påsikt enstaka bild.
Foto: Kjell Karlsson, Tranås FK



Verksamhetsberättelse
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Östsvenska fotodistriktet år 2005/06

MÖTEN under året har varit:  Distriktsfotostämman i Värnamo med konstituerande möte. 4
Styrelsemöten: 4 dec. 2005 i Kisa, 26 feb. i Kisa, 18 juni i Hästholmen, 13 aug. i Ingatorp.

NYHETSBREVET: Har utkommit med 3 nummer, 20 dec. 2005, 20 mars och 20 aug. 2006,  

STYRELSEN har bestått av: Conny Andersson ordf., Ingemar Karlsson viceordf., Sören Andersson
kassör, Bill Dowert, Poul Gilvad ledamöter.

ANDRA MEDARBETARE:   Mats Jungmyren studiesamordnare, Sture Karlsson, Gunnar
Bäckström revisorer. Lars-Olof Smedenfors och Jörgen Lundahl, revisorssuppleanter. 

KLUBBAR: 17 lokala fotoklubbar med 634 medl. är anslutna till Östsvenska fotodistriktet.

AKTIVITETER: Distriktsstämman 2005 arrangerades av Värnamo Fotoklubb. Fototävlingen,
Östsvenskan genomfördes programenligt med god hjälp av Inga-Lill och Bo Holmquist som
bildbedömare. Vinnare i klass A påsikt: Guldplakett, Tomas Tollwe Tranås. Klass B Dia/digitalt:
Guldplakett, Tobias Marbenius Tranås. Bästa klubb i klass A var Tranås FK och i klass B,
Borensbergs FK.

ÖSTFOTO: arrangerades av Tranås FK. Bästa fotograf sammanlagt var Tobias Marbenius Tranås
FK. Bästa klubb var Tranås fotoklubb.  Folkets Röst gick också till Tranås, Kenth Nilsson fick flest
röster. 

SEMINARIUM: Digitalfotoseminariet i Ingatorp genomfördes 13 november. Delar av styrelsen, med
flera, hjälpte till vid Mälardistriktets digitalseminarium.

Med denna enkla redovisning tackar styrelsen för det gångna verksamhetsåret och ställer sina
platser till stämmans förfogande.

Conny Andersson  ordf. Ingemar Karlsson  viceordf.

Sören  Andersson  kassör Poul Gilvad  Bill Dowert  ledamöter

Kalle Palmaer, Hans Olsson styrelsesuppleanter från Värnamo FK

Mats Jungmyren, studiesamordnare

Vetlanda okt. 2006



Stämmoprotokoll - Årsstämma 2006
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Tid: Lördagen 28 oktober 2006
Plats: Valla Folkhögskola, Linköping

§ 1.  Stämmans öppnande

Östsvenska Fotodistriktets ordförande Conny Andersson öppnade mötet.

§ 2.  Val av ordförande för stämman

Conny Andersson valdes till stämmans ordförande.

§ 3.  Val av sekreterare för stämman

Mikael Larsson från Linköpings fotoklubb valdes till sekreterare.

§ 4.  Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 5.  Fråga om stämmans behöriga utlysande

Stämman befanns behörigen utlyst.

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

Torbjörn Hesselbring och Stefan Thyberg från Linköpings fotoklubb valdes till justeringsmän.

§ 7.  Upprop av delegater och fastställande av röstlängd

Klubb Medl. Röster Delegater

Ankarsrums Fotoklubb 14 1 Ingen närvarande
Borensbergs Fotoklubb 22 1 Ove Haglund
Eksjö Fotoklubb 12 1 Vagn Liest
Hultsfredsbygdens Fotoamatörer 20 1 Ingen närvarande
Huskvarna Fotoklubb 76 2 Ingen närvarande
Ingatorps Fotoklubb 15 1 Ingen närvarande
Linköpings Fotoklubb 45 1 Mikael Larsson
Motala Fotoklubb 35 1 Ingemar Karlsson
Nässjö Fotoklubb 47 1 Ingen närvarande
Oskarshamns Fotoklubb 38 1 Ingen närvarande
Söderköpings Fotoförening 21 1 Ingen närvarande
Tranås Fotoklubb 20 1 Johan Wiberg
Vetlanda Fotoklubb 33 1 Bertil Ericsson
Värnamo Fotoklubb 38 1 Olle Karlsson
Åseda Fotoklubb 13 1 Ingen närvarande
Åtvidabergs Fotoklubb 51 2 Gunilla Furutun och Svante

Pettersson
Östergötlands naturfoto. sällskap 38 1 Torbjörn Hesselbring

§ 8.  Redovisningar

a) Verksamhetsberättelsen
Godkänd.

b) Ekonomisk redovisning
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Godkänd. Kassör Sören Andersson var ej närvarande, men ordförande Conny Andersson kommenterade
att kostnaderna för administration i form av resor måste minskas genom att styrelsen subventionerar
dessa själva i högre grad än tidigare. 
Smärre felskrivning i kassarapporten: DIFO 2005 skall vara DIFO 2006.

c) Revisionsberättelse
Godkänd.

§ 9.  Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10.  Bestämmande av årsavgift och dess sista inbetalningsdag

Som förut sista dag 1 maj, med 10 kronor per klubbmedlem. Meddelande om detta skickas ut via nyhetsbrevet.

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

Inga sådana ärenden aktuella.

§ 12.  Bestämmande av arrangör/-er för kommande distriktsstämma/-or.

Eksjö Fotoklubb tackade ja på stämman att stå som arrangör för år 2007. Ingen av de tillfrågade klubbarna har
accepterat att stå som arrangör för år 2008.

§ 13.  Val av distriktsstyrelsen

a) Ordförande (1 år)
Conny Andersson, Linköpings Fotoklubb omvaldes.

b) Två styrelseledamöter (2 år)
Bill Dowert och Poul Gilvad, båda Vetlanda Fotoklubb, omvaldes. 
Ingemar Karlsson (Motala Fotoklubb) och Sören Andersson (Ingatorps Fotoklubb) har ett år kvar.

c) Två styrelsesuppleanter från nästa års arrangörsklubb (1 år)
Reidun Weigner och Laila Mikalsen från Eksjö Fotoklubb valdes till suppleanter.

d) Två revisorer samt två suppleanter för dessa (1 år)
Revisorer, omval av Sture Karlsson och Gunnar Bäckström i Nässjö Fotoklubb.
Revisorssuppleanter, omval av Lars-Olof Smedenfors och Jörgen Lundahl, Värnamo Fotoklubb.

e) Två valberedare, eventuellt från nuvarande arrangörsklubb (1 år)
Mikael Larsson från Linköpings Fotoklubb väljes som valberedare. En av posterna är vakant. Mikael
Larsson har frihet att välja lämplig person.

f) Studiesamordnare (1 år)
Mats Jungmyren från Motala Fotoklubb omvaldes.

§ 14.  Övrigt

a) Momentet enstaka bilder i Östsvenskan – juryns kommentarer och rekommendationer?
Livliga och bitvis upprörda diskussioner uppstod kring det faktum att arrangörsklubben valt att instruera
juryn att vid eventuell tidsbrist bortse från momentet Enstaka bild. Motivationen var att detta skulle bli
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en orimlig arbetsbelastning på juryn med tanke på mängden inkomna kollektioner och att det skulle gå ut
över kvaliteten på juryns primära uppgift att bedöma deltagande kollektioner. Diskussionen mynnade ut i
två beslut för Östsvenskan 2006 som fattades på mötet efter omröstning:

1.  Rösta fram bästa Enstaka bild i klass A påsikt bland deltagarna på själva stämman.

2.  Låt en annan fotoklubb stå för jurybedömning av bilderna i klass B projektor. Inlämnade diabilder
skannas så att hela samlingen av kollektioner skickas digitalt.

Vidare arbete med denna frågeställning skjuts till Östsvenska Fotodistriktets styrelse.

b) Diskutera tävlingsformen Östsvenskan inför nästa år. Ska vi ändra på något?
1.   Justering av sista datum för inlämning av bilder till Östsvenskan: Då många fotoklubbar knappt
hunnit påbörja sin verksamhet för hösten vid det tidigare slutdatumet 10 september, föreslogs att sista
datum flyttas fram till 31 september alternativt 20 september. Efter omröstning fastställdes 20 september
som nytt inlämningsdatum.

2.  Justering av dag för årsstämman: Då valet av lördagen 28 oktober för innevarande år orsakat diverse
missförstånd, fastslogs att sista söndagen i oktober gäller som stämmodag för kommande år.

c) Behov av klubbledarträff 2007?
Klubbledarträff skall hållas under 2007. En frågeställning att ta upp är t ex  juryverksamhet.

§ 15.  Distriktsfotostämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad av Conny Andersson.

Mötesordförande Vid protokollet

Conny Andersson Mikael Larsson

Justeras Justeras

Torbjörn Hesselbring Stefan Thyberg



Ekonomisk redovisning
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Kassarapport Östsvenska Fotodistriktet

050901-060831

Saldo från föregående år 14959,29
Medlemsavgifter 4120,00
DIFO 2005 2200,00 2748,00
Utskick 414,00
Kursbidrag 1500,00
Kurs 3750,00 5723,60
Administration 7006,60
Saldo till nästa år 10637,09

26529,29 26529,29

Utgående Balans

Postgiro 10637,09
Kapital 10637,09

10637,09 10637,09

Ingatorp 2006-09-24

Sören Andersson

Budget

DIFO 2006-DIFO 2007

Ingående behållning 10000,00
Nyhetsbrev mm -600,00
Medlemsavgifter 5000,00
Administration -5000,00
DIFO 2006 2000,00
DIFO 2006 -3000,00
Programverksamhet -1000,00
Utgående behållning 7400,00



Revisionsberättelse
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Undertecknade av Östsvenska fotodistriktet utsedda revisorer har
granskat distriktets räkenskaper för verksamhetsåret 2005-2006
och avger följande berättelse:

Räkenskaperna är förda med god ordning. Såväl inkomst- som
utgiftsposter är styrka med verifikationer. Mot förvaltningen i
övrigt finns inget att erinra. Saldot till nästa verksamhetsår
har avstämts mot tillgodohavandet på Plusgirot och stämmer med
detta.

Ansvarsfrihet tillstyrkes för den tid revisionen omfattat.

Nässjö i oktober 2006

Gunnar Bäckström         Sture Karlsson


