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Ordföranden begär ordet……

Sommaren går fort när vädrets makter är på gott humör. Jag hoppas ni har haft en trevlig och
avkopplande sommar med många rullar tagna. Nu när höstmörkret börjar sänka sig, så kan det
vara bra att ha ett antal diarullar liggande, som gör sig påminda om att de ska ramas, dateras
och arkiveras. Även ni som sysslar med det digitala mörkrummet har förmodligen en hel del att
göra, det är mycket som ska scannas in om man ska få lite ordning på sina digitala bilder. Själv
håller jag på att scanna in ett antal rullar från en Gotlandsresa som vi hade i Motala Fotoklubb i
maj.

Vad har då hänt i distriktet sedan det förra Nyhetsbrevet kanske ni undrar?

Vi hade en lyckad klubbledarträff på Kisa värdshus den 8 april, där vi bytte erfarenheter med
varandra. Det visade sig bl a att när det gäller tävlingarna i klubbarna så finns det en mängd
varianter.

Vi kom fram till att det skulle bli tre hållpunkter under ett verksamhetsår. Stämman som
vanligt på hösten, en klubbledarträff på vårkanten och någon form av seminarium någon gång
under året.

Jag uppmanar alla klubbar att komma med förslag på programpunkter!

På senaste styrelsemötet i Gränna så diskuterades att vi skulle försöka börja med ett digitalt
seminarium för er som vill börja från grunden. Säkert finns det många som undrar över vad
pixlar och filer av diverse slag är för något. Efter den kursen skulle vi kunna specialisera oss på
något inom bildbehandlingen. Vi vet att det i klubbarna finns många som är duktiga på olika
delar av bildbehandling. Kom även här med förslag på utformning och innehåll.

Seminariet anordnas med fördel av en klubb i samarbete med distriktet.
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Distriktsfotostämma i Borensberg den 21 oktober……..

Borensbergsfotoklubb står som värd för distriksfotostämman  2001.

Stämman hålls i Ungdomens Hus i Borensberg. Mer information kommer att skickas ut senare.

Vid frågor kontakta Anders Andersson  0141-40701 eller  Ove Haglund 0141-41892.

Se nedanstående karta:
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TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTSVENSKAN 2001

Härmed inbjudes medlemmarna i fotoklubbarna/bildgrupperna som är anslutna till Östsvenska
Fotodistriktet, ÖFD, att sända fotografiska bildkollektioner till årets utställning.

Respektive klubbs medlemsavgift skall vara inbetald.

ALLMÄNNA REGLER

Tävlingen omfattas av två separata grupper, A och B. Varje deltagare får tävla endast för  EN
klubb/bildgrupp, med EN kollektion i en eller i båda grupperna. Tidigare i Östsvenska eller i
RSF´s tävlingar prisbelönade bilder får ej deltaga.

Arrangörsklubben ansvarar för att reglerna följs.

ÖFD utser, oftast tillsammans med arrangörsklubben, kvalificerad jury för de olika grupperna
och dess beslut kan ej överklagas.

ÖFD äger rätt att i samband med utställningen välja ut bilder för publicering i pressen, samt att
offentligt visa bilderna utan ersättning.

Bilderna kommer att handhavas med största omsorg, dock kommer ingen ersättning att kunna
utkrävas för eventuella skador eller förluster.

SENASTE INLÄMNINGSDAG ÄR DEN 10:e SEPTEMBER OCH BILDERNA SKA
SKICKAS KLUBBVIS TILL ARRANGÖRSKLUBBEN:

Borensbergs Fotoklubb
Att: Ove Haglund
Mårdstigen 1C
590 31 Borensberg

Bildbidragen, som alltså insändes klubbvis, skall åtföljas av deltagarförteckning, samt vara
märkta med uppgift om fotografens namn och klubbtillhörighet samt eventuella bildtitlar,
ordningsnummer, och anvisningar om kollektionens presentation.

DELTAGARAVGIFTEN UTGÖRS AV 50 KR PER GRUPP OCH DELTAGARE. DENNA
INSÄTTES KLUBBVIS PÅ ÖSTSVENSKA FOTODISTRIKTETS POSTGIRO 27 69 93-3,
MED UPPGIFTER OM AVSÄNDARKLUBB OCH FÖRTECKNING ÖVER
DELTAGANDE MEDLEMMAR.

UTMÄRKELSER

Juryn fördelar silver- och bronsplaketter, samt diplom i båda grupperna.

I varje grupp utdelas högst 10 % och maximalt 5 st. plaketter. Utöver dessa utdelas diplom till
cirka 20% av deltagarantalet i varje grupp. Dessutom utdelas vandringspris till bästa
klubb/bildgrupp i varje tävlingsgrupp.

Målsättningen skall vara att i samband med distriktsfotostämman ställa ut så många bilder som
möjligt, alltså även de refuserade bildkollektionerna.

Det är upp till arrangörsklubben att så gott som möjligt leva upp till denna målsättning.
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SÄRSKILDA REGLER

GRUPP A:

Påsiktsbilder, svart-vita och/eller färg. Kollektion=bildsamling om 2-8 bilder. Östsvenskan-
juryn bedömer bilderna som en helhet, oavsett den form som deltagaren valt för sin
fotografiska presentation. Svart-vita bilder och färgbilder kan blandas. Även collage,
handkolorerade och digitalt framställda bilder får deltaga. Bildernas längsta sida inkl. ev.
passepartout får ej överskrida 60 cm. Bilderna ska vara monterade.Varje bild märkes med
fotografens namn och klubbtillhörighet samt eventuell bildtitel, ordningsnummer, och
anvisningar om kollektionens presentation.

GRUPP B:

Färgdiapositiva bilder. Kollektion=bildsamling om 2-4 bilder. Östsvenskan-juryn bedömer
bilderna som en helhet, oavsett den form som deltagaren valt för sin fotografiska presentation.
Färgdiapositiven ska vara monterade mellan glas med standardmått 5 x 5 eller 7 x 7 cm. Varje
bild märkes med fotografens namn och ordningsnummer, dessutom en väl synlig punkt i nedre
vänstra hörnet, då bilden hålles rättvänd.

UNGDOMSUTSTÄLLNINGEN

Vid ÖFS´s stämma i Motala 1974 beslutades att en särskild UNGDOMSUTSTÄLLNING skall
gå parallellt med Östsvenskan och härmed inbjudes alla ungdomar upp till 20 år som är
medlemmar i någon av ÖFD´s klubbar eller bildgrupper.

Tävlingen är en ENBILDSTÄVLING och omfattas av två separata grupper:Påsiktsbilder och
färgdiapositiv. Deltagarna får lämna in maximalt TVÅ bilder i varje grupp och tävla endast för
EN klubb/bildgrupp. Tidigare i Östsvenskan eller i RSF´s tävlingar prisbelönade bilder får ej
deltaga.

Ingen deltagaravgift för denna utställning.

Påsiktsbildernas längsta sida får vara maximalt 40 cm och ha minimimåtten 13 x 18 cm. De
behöver inte vara monterade,

Färgdiapositiven ska vara monterade i ram med standardmått 5 x 5 eller 7 x 7.

Märkning av bilderna lika Östsvenskan grupp A resp. grupp B.

SENASTE INLÄMNINGSDAG är den 10:e SEPTEMBER och bilderna skickas
tillsammans med klubbens övriga eventuella tävlingsbidrag till arrangörsklubben.

Plaketter  och diplom skall utdelas till ci rka 20% av deltagande bilder enligt juryns beslut.
Bilderna kommer att ställas ut tillsammans med Östsvenskan.
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ÖFD´s Utflykt och Workshop till Omberg 30 september….

Vill du ha Omberg på plåten?

I så fall ska du följa med på ÖFD:s intressanta utflykt och workshop till Omberg. Vi besöker bl
a Naturrum och får guidade turer kring berget.

Omberg har en mycket rik natur med frodiga bokskogar, grova ekar, orkidérika kalkkärr och
mäktiga rasbranter. Här berättar kunniga guider om äldre och nyare kulturhistoria med
fornborgar, Alvastra kloster och Djurgårdstiden. Även fågelsjön Tåkern presenteras.

Vi kommer att få en allmän guidning om området samt mer ingående om det som är intressant
för årstiden.

Plats: Sväng av vid riksväg 50, 1 mil norr om Ödeshög, 2 mil söder om Vadstena, och
fortsätt till Stocklycke.

Tid: Söndag 30 september. Första guideturen börjar klockan 10.00 på Naturrum i
Stocklycke.

Fritt inträde.

Lunch mellan 12 och 14 kommer att finnas till självkostnadspris. Lunchställe är ej bestämt
ännu.

Ombergsresan i samarbete med Åtvidabergs Fotoklubb.

OBS! Anmälan sker till nedanstående personer senast 10 september.

Conny Andersson tel: 0706-24 24 23 eller mail: conny@conny.nu

Mats Jungmyren tel: 070-5158982 eller mail: mats.jungmyren@telia.com
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Protokoll stämman 2000....

1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade medlemmarna välkomna till 2000-
talets första distriktsmässa.

2 Stämman valde sittande ordförande Anders Loberg som ordförande för stämman.

3 Stämman valde Robert Högfeldt som sekreterare för stämman.

4 Medlemmarna godkände dagordningen.

5 Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.

6 Till justeringsmän samt rösträknare valdes Sigge Skarsfjäll och Thomas Pettersson.

7 Fastställande av röstlängd.

Borensberg – Anders Andersson
Ingatorp – Torsten Tollö
Motala – Doris Olsson och Mats Jungmyren
Hugo – Sigge Skarsfjäll
Söderköping – Thomas Pettersson
Vetlanda – Willy Praag och Bertil Ericsson
Värnamo – Lars Olov Smedenfors
Åtvidaberg – Conny Andersson
Linköping – inga närvarande
Nässjö – inga närvarande
Oskarshamn – inga närvarande
Södra Vi – inga närvarande

8 Ordföranden redovisade distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse.

9 Ordföranden redovisade distriktsstyrelsens ekonomiska rapport.

10 Ordföranden redovisade revisionsberättelsen.

11 Stämman förklarade styrelsen ansvarsfri enligt punkt 8-9-10.

12 Stämman fastslog oförändrad medlemsavgift enligt styrelsens förslag.

13 Inga bordlagda ärenden, inga inkomna motioner.

14 Som värd för nästkommande distriksfotostämma valdes Borensberg.

15 Till ny ordförande för ett år valdes Mats Jungmyren.

16 Två distriktsstyrelseledamöter för två år valdes, Sören Andersson och Kalle Palmer.

17 Två styrelsesuppleanter för ett år valdes ur 2001 års arrangörsklubb, Ove Haglund
och Anders Andersson.

18 Två revisorer för två år, Lennart Ahlse´n och Sture Karlsson, samt deras suppleanter
för två år, Rune Karlsson och Lars Olov Smedenfors valdes.
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19 Till valberedning för ett år, samt sammankallande av densamma, valdes Gunnar
Berglund och Doris Olsson.

20 Inga övriga val genomfördes.

21 Avgående ordföranden Anders Loberg mottog blommor och tackade för sig. Den
tillträdande ordföranden berättade om sina visioner inför framtiden. Ove Haglund
hälsade välkomna till nästa års stämma samt tackade för förtroendet.

22 Den tillträdande ordföranden övertog klubban och avslutade mötet.

………………………………………… …………………………………………

ordförande Anders Loberg sekreterare Robert Högfeldt

………………………………………… …………………………………………

justeras Thomas Pettersson justeras Sigge Skarsfält
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Sist men inte minst viktigt…..

Även detta Nyhetsbrev tar slut. När ni får nästa brev den 20 december så är det inte många
dagar kvar till jul, men först ska vi ha en fin höst med vackra höst löv fångade på den bästa film
som finns?? Nej, jag ger er ingen ledtråd om vad som är bra eller mindre bra det är upp till er.

Ha en bra höst!!

För styrelsen
Mats Jungmyren
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FAKTARUTA

Ordförande: Mats Jungmyren, 070 - 515 89 82, mats.jungmyren@telia.com

Sekreterare: Kerstin Ericsson, 013 - 39 10 56

Kassör: Sören Andersson, 0381 - 214 22

Ledamot: Conny Andersson, 0706 - 24 24 23, conny@conny.nu

Ledamot: Kalle Palmaer, 0370 - 815 27

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

E-post: ofd@fotoklubben.nu


