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Östsvenska Fotodistriktet (ÖFD) arbetar för anslutna 
medlemmars vidareutveckling inom fotokonsten bl.a. 
genom årliga seminarier och genom fototävlingen 
Östsvenskan. Vi arbetar också för ett utökat 
samarbete mellan klubbarna i distriktet t ex att via 
hemsidan http://fotoklubben.nu/ofd och i Nyhetsbrevet 
berätta om klubbaktiviteter, föreläsningar och utflykter. 
Vi gillar särskilt många kontakter med distriktets 
fotoklubbar men även med unga och gamla som vill 
starta en fotoklubb!

Ledare

Så är äntligen semestern över för de flesta. Det 
är dags att åter ta upp fotografin, 
klubbverksamheten och allt som hör till.

Vi i styrelsen diskuterade nyligen varför 
klubbarna tar sommarledigt? Det är ju nu 
ungdomarna är lediga och vill ha meningsfulla 
och roliga aktiviteter. Varför är det så här? Vi 
klubbledare kanske måste tänka om och göra 
vår egen semester lite annorlunda – t ex att 
start en fotoskola för skollediga under 
sommaren?

Nu till senaste nytt. I nyhetsbrevet för augusti 
har vi länkat till en intressant rapport från 
Framtidsgruppen som RSF tillsatt i syfte att 
staka ut vägen framåt för klubbarna och 
distrikten. Vart är vi på väg?

Seminariet i år handlar om kollektioner och går 
av stapeln i Eksjö den 16 september.

Därefter bjuder vi in till Östsvenskan – på 
Ädelfors Folkhögskola i Holsbybrunn. I år 
hoppas vi på extra många kollektioner, särskilt 
från deltagarna på seminariet.

Inlämningen sker den 20 september till 
Östsvenskan medan redovisningen och 
stämman är den 28 oktober.

Ledaren denna gång är lite längre än vanligt 
eftersom det är sista gången undertecknad 
skriver här. Sedan 2001 då jag tog över 
ordförandeklubban har distriktet gått från 400 
medlemmar i 12 klubbar till över 600 
medlemmar och 18 klubbar nu i år. Distriktet 
ligger i topp med potential att växa ännu mer 
och det ska vi glädjas åt men det är inte alltid 
goda tider. Alldeles nyligen berättar Tranås FK 
att de är vilande och vi kommer alla ihåg när 
Nässjö FK lade ner sin verksamhet – en av de 
tidigaste, mest stabila och trogna klubbarna vi 
haft.

Men vi har sett att det går att köra vidare om 
viljan finns. Motala FK och Borensbergs FK gick 
samman och bildade Borens FK – en klubb som 
går raskt framåt. Vadstena FK har nybildats 
liksom Restad FK. Det finns många fler goda 
exempel – ingen nämnd, ingen glömd.

Jag kommer också att köra vidare med ny vind i 
seglen. Vi får helt enkelt se vartåt det bär – 
kanske fler fotoutställningar, större lokalt 
engagemang i klubbarna här i Linköping eller 
något helt annat.

Tack för de här åren och jag önskar distriktet 
och dess anslutna fotoklubbar lycka till på den 
fortsatta fotoresan!

Conny Andersson
Ordförande

Några blandade länkar:

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

Detta nyhetsbrev:
http://fotoklubben.nu/ofd/docs/nybrev36.pdf

Ordförande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot
Conny Andersson Sören Andersson Annelie Sjöberg Marianne Piper Peter Jansson
070 – 624 24 23 0381 – 214 22 0381 – 147 06 0120 – 139 00 013 – 39 12 24
conny@conny.nu soren.andersson@ annelie.sjoberg@ info@mariannepiper.se peter-j@klockrike.com

mbox304.swipnet.se eksjoenergi.se

Studiesamordnare Postgiro Adress ÖFD-nytt
Mats Jungmyren 27 69 93 – 3 Östsvenska Fotodistriktet Utkommer 20 mars, 20 augusti, 20 december.
070 – 515 89 82 c / o Conny Andersson
mats.jungmyren@ E-post Rödkålsvägen 7 Vi skriver gärna om just din klubbaktivitet
comhem.se ofd@fotoklubben.nu 582 75  Linköping och hjälper din klubb att synas samt anordnar

kalendern@fotoklubben.nu seminarier inom fotografi.

Hemsida Årsavgift / klubb .
http://www.fotoklubben.nu/ofd Medlemsantal * 10 kr Nyhetsbrev på hemsidan är i färg. 1(12)



ÖFD:s Foto Seminarium 2012

För nionde året i rad inbjuder Östsvenska Fotodistriktet till seminarium. Vi är nu 22 anmälda (19 
augusti) och det finns platser kvar!

Du hittar mer information på följande länkar:

Inbjudan: http://fotoklubben.nu/ofd/docs/inbjudan_ofd_seminariet_2012.pdf

Vägbeskrivning: http://fotoklubben.nu/ofd/docs/ofd_sem_vag_2012.pdf

Väl mött i Eksjö Församlingshem den 16 september klockan 9.00 ! Glöm inte kameran!!

Seminariehälsningar från seminariegänget
Mats Jungmyren, Conny Andersson, Kalle Palmaer, Peter Jansson, Ingemar Karlsson

Regler för ÖFD:s klubbpris i Östsvenskan

Klubbpriset ska tillfalla den klubb, som enligt nedanstående poängberäkning har erhållit flest poäng 
i varje klass, A eller B. Ett pris per grupp delas ut.

Poängberäkning:

1. Alla kollektioner som erhållit diplom räknas:

Guldplakett för kollektion 8 poäng
Silverplakett ” 6 poäng
Bronsplakett ” 4 poäng
Diplom ” 2 poäng

2. Om två klubbar hamnar på samma poäng, vinner den klubb som har störst antal deltagare i 
tävlingen i förhållande till det totala medlemsantalet i klubben (enligt den inbetalda 
medlemsavgiften till ÖFD).

Östsvenska Fotodistriktets Årsstämma 2012

Härmed inbjudes klubbarna till årsstämma den 28 oktober 2012 i Vetlanda. Kom 
ihåg att motioner ska vara inlämnade senast den 14:e september. Ärenden på 
stämman är enligt §4 i de aktuella stadgarna. 
http://fotoklubben.nu/ofd/docs/stadg84.pdf

Välkomna!

Passa på att ansöka om förtjänsttecken!

Förtjänsttecken finns i GULD (15 år) eller SILVER (10 år) för den som arbetat 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.

Förtjänsttecknet delas ut vid RIFO eller vid Östsvenska fotostämman! Vi samråder med RSF kring 
utdelningen.

Läs mer här: http://www.rsf-fotoklubbar.org/medlemsservice/RSFtecken.pdf
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Östsvenskan 2012 i Vetlanda

Härmed inbjudes medlemmarna i fotoklubbarna / bildgrupperna som är 
anslutna till Östsvenska Fotodistriktet, ÖFD, i Östergötland och Småland att 
sända fotografiska bildkollektioner till årets utställning som går av stapeln 
söndagen den 28:e oktober klockan 10.30 på Ädelfors folkhögskola i 
Holsbybrunn.

Inlämning

Bilderna ska vara poststämplade senast den 20 september! 

Adressen är:

Vetlanda Fotoklubb
c/o Helena Holmstrand
Nygatan 41
574 31 Vetlanda

Digitalbilderna skickas med post på CD. Alternativt kan bilderna skickas till Östsvenska 
Fotodistriktet via ofd@fotoklubben.nu.

Agenda söndagen den 28:e oktober

10.30 Samling och fika
11.00 Årsstämma
11.45 Redovisning påsiktsbilder
12.30 Lunch
13.45 Redovisning projektorbilder
14.45 Fika och prisutdelning
15.15 Bildvisning
15.45 Avslutning 

Regler för Östsvenskan 2012
Allmänna regler

1. Tävlingen omfattas av två separata grupper, A och B.

2. Varje deltagare får tävla för en eller flera klubbar/bildgrupper, med en kollektion per klubb i 
grupp A och/eller en kollektion per klubb i grupp B. Deltagaren måste vara medlem i de klubbar han 
avser tävla för och klubbarna måste vara medlemmar i ÖFD.

3. En deltagares samtliga inlämnade kollektioner ska vara väsentligt olika varandra. Tumregeln är 
att samma fotografi användas endast en gång i en av kollektionerna.

4. Tidigare i Östsvenska eller i RSF´s tävlingar prisbelönade bilder får ej deltaga.

5.Arrangörsklubben ansvarar för att reglerna följs.

6. Arrangörsklubben utser, ev. tillsammans med ÖFD, kvalificerad jury för de olika grupperna

7. Juryn är publik och ska meddelas klubbarna i god tid, dock senast en månad innan 
inlämningsdagen.

8. Juryns beslut kan ej överklagas.

9. Östsvenskans jury bedömer en kollektion som en helhet, oavsett den form som deltagaren valt för 
sin fotografiska presentation.
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Deltagaravgiften utgörs av 50 kr per inlämnad 
kollektion för medlemmar i ÖFD. Avgiften insättes  
klubbvis på Östsvenska Fotodistriktets postgiro 27 

69 93-3, med uppgifter om avsändarklubb.



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

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

12. Varje bild skall vara märkt med ett nummer, klubbkod samt ordningsbokstav enligt följande 
exempel. En klubb har klubbkod 15 (se Klubbar/Info på ÖFD:s hemsida). Den tävlande har valt ett 
fyrsiffrigt nummer, t ex 3434 för sin kollektion. Som exempel med tre bilder tilldelas de bokstäverna 
A till C. Bilderna heter då 343415A, 343415B och 343415C. Klubbkoden står sist i numret men före 
bokstaven. Denna regel gäller alla bilder i båda grupperna.

13. Bildbidragen, som helst insändes klubbvis, skall åtföljas av en deltagarförteckning (digitalt eller 
på papper) med samtliga deltagare från respektive klubb. Varje bild måste kunna identifieras 
tillbaka till fotograf och klubb via sitt nummer i förteckningen. Digitala bilder skickas på digitalt 
media (CD) eller via e-post.

Särskilda regler i grupp A

1. Påsiktsbilder, svart-vita och/eller färg. Kollektion = bildsamling om 3 bilder.

2. Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Även collage, handkolorerade eller digitalt 
framställda bilder får deltaga.

3. Bildernas storlekar inklusive eventuell passepartout får ej överskrida 30 x 40 cm.

4. Bilderna skall vara monterade.

5. Varje bild märkes med nummer, klubbkod och ordningsbokstav (343415A) på baksidan av bilden 
eller bilderna. Av utrymmesskäl kan bilderna presenteras på annat sätt på utställningen.

Särskilda regler i grupp B

1. Projektionsbilder, svart-vita och/eller färg. Kollektion = bildsamling om 3 bilder.

2. Projektionsbilder (inklusive scannade dia eller scannade negativ) ska uppfylla; längsta sida om 
max 700 punkter. Formatet skall vara JPEG och max 1 megabyte. Bilder som saknar färgprofil anses 
använda profilen sRGB.

3. Projektionsbilder märkes med filnamnet, dvs nummer, klubbkod och ordningsbokstav (343415A) 
och ändelsen “.jpg” (exempel på bildserie: 343415A.jpg, 343415B.jpg, 343415C.jpg).

Utmärkelser

I grupp A och grupp B delas tre plaketter ut i vardera av grupperna. Plaketterna har valörerna guld, 
silver och brons.

Antalet diplom ska vara 20% av antalet inlämnade kollektioner, avrundat till närmast högre heltal, i 
vardera av de två grupperna för de kollektioner som inte belönas med plakett. Dessutom får 
naturligtvis vinnarna av plakett, diplom till varje plakett.

För bästa klubb delas ett diplom ut i vardera klassen.

I samband med distriktsfotostämman ska alla bilder ställas ut, alltså även de bildkollektioner som 
inte fått pris.

Det är upp till arrangörsklubben att så gott som möjligt leva upp till denna målsättning.
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Framtidsgruppen (från RSF hemsida)

Under våren 2012 fick fyra medlemmar i RSF-klubbar i uppdrag att fundera över framtiden för RSF 
och Sveriges Fotoklubbar. Uppdraget var väldigt fritt formulerat och skulle kunna sammanfattas så 
här: "Ge oss en oberoende syn på hur RSF, distrikt och fotoklubbar långsiktigt kan samverka på bästa  
sätt och därmed skapa mervärde för alla klubbanslutna fotografer".

Gruppen består av Kerstin Andersson (Storsjöbygdens FK), Bengt Gustafsson (Midsommargårdens 
FK), Peter Jansson och Rolf Hansson (bägge från Borens FK). Rolf fungerar som gruppens 
sekreterare. Arbetet har genomförts via telefon, mail och två "riktiga möten".

Vid RIFO-dagarna i Skara den 12-13 maj fick gruppen tillfälle att göra en första presentation av det 
man kommit fram till. Presentationen delades upp i två delar: först gjorde Rolf och hans grupp en 
detaljerad genomgång av sina tankar. Sedan inbjöds deltagarna att ge sina reflektioner och en 
intressant diskussion startade.

Tiden var dock alltför knapp för hinna diskutera alla de områden gruppen tagit upp.

Styrelsens funktioner:

- Expeditionen

- Centralt medlemregister

- Distriktens roll

- Ungdomarna

- Kvinnorna

- Invandrarna

- RIFO - uppdelning vår/höst

- Information och marknadsföring

- Allehanda småtips och idéer 

RSF har därför skapat en ny epost-adress dit vi uppmanar alla intresserade att fritt inkomma med 
sina synpunkter. Läs igenom Framtidsgruppens rapport (pdf-dokument 247 kB) och skicka in dina 
kommentarer till oss. (=Framtidsgrupp och styrelse)

Vi kommer fortlöpande att följa upp och rapportera om vad som händer i denna fråga. 

Länkar:

E-postadress: framtid@rsf-fotoklubbar.org

Rapporten: http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/framtidsrapport_slut_original.pdf

Hemsida: http://rsf-fotoklubbar.org/Aktuellt/nyheter/framtid.html

Citerat av Conny Andersson

ÖFD-nytt, årgång 12 nr 2 20 aug 2012 5(12)

http://rsf-fotoklubbar.org/Aktuellt/nyheter/framtid.html
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/framtidsrapport_slut_original.pdf
mailto:framtid@rsf-fotoklubbar.org


Liten bildserie från RIFO i Skara 12-13 maj 2012
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Foto 1: Ove Litorell (tv) från Skara FK samtalar med Toni Carlbrand (th) från Kungsbacka FK och 
ledamot i RSF styrelse. Dagen innan redovisningarna och stämman anordnades gruppdiskussioner 
kring aktuella ämnen. Foto (c) Conny Andersson

Foto 2: Stadshotellet i Skara erbjöd specialpris på boende under RIFO. Hittills har arrangemanget 
arrangerats över flera dagar men det kan komma att ändras i framtiden. Höga kostnader och flera 
dagar passar inte alla. Dock tycker jag själv att det är mycket trevligt att stanna över natt och ta del av 
alla spontana fotodiskussioner! Foto (c) Conny Andersson
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Foto 3: Invigningen av RIFO i Västergötlands Museum. Foto (c) Conny Andersson

Foto 4: Monica Wennblom (tv) ordförande i Västra Sveriges Fotoklubbar ägde ordförandeklubban 
under RSF stämma. RSF ordförande Bo Cederwall (mitten) samt Göran Zebühr, Enskede FK, ledamot i 
RSF noterar och kommenterar styrelsens arbete under verksamhetsåret. Foto (c) Conny Andersson
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Foto 5: Stor Silverplakett till Arne Hurtig, FK Focus Örebro (tv) och till Tommy Lie, F´labb Vännäs. För samtliga 
resultat se RSF hemsida: http://www.rsf-fotoklubbar.org/resultat/resultat2012.html

Foto 6: Marianne Piper, 
Åtvidabergs FK, får Grupp A 
Stor Bronsplakett av Bo 
Cederwall. I bakgrunden Jonny 
Wiktorsson, Mariestads FK, 
också Stor Bronsplakett.
Foto (c) Conny Andersson

http://www.rsf-fotoklubbar.org/resultat/resultat2012.html
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Foto 7: Framtidsgruppen tackades för gott arbete och en bra rapport om läget i våra fotoklubbar. Från 
vänster: Rolf Hansson Borens Fk, Kerstin Andersson Storsjöbygdens FK, Peter Jansson Borens FK och 
Bengt Gustavsson Midsommargårdens FK. Foto (c) Mats Jungmyren

Foto 8: Sanna Lund från Moderskeppet.se gjorde en enastående bra jurypresentation. Hon vävde ihop 
sin presentation med egna reflektioner från vardagslivet på ett underhållande och intressant sätt. Här får  
hon ett tack i form av Skara Fotoklubbs bok av Förbundsordförande Bo Cederwall. Foto (c) Mats 
Jungmyren
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RIFO 2012 Grupp A

Stor Bronsplakett
Marianne Piper Åtvidabergs FK Golfbanan Tee 5

Diplom
Christina Agnedotter Borens FK Apple

Inlämnat: 171 kollektioner, totalt 577 bilder.
Jury: Leif Karlén, Göteborg, tidigare lektor vid 
Högskolan för fotografi, Göteborgs Universitet

RIFO 2012 Grupp B

Inga vinster i denna grupp.

Vandringspriset erövrades för gott 2011 - inget nytt 
inrättas.
Inlämnat: 36 kollektioner, totalt 126 bilder.
Jury: Bengt Svensson, Älvängen, fotograf

Bildexpo 2012

Visning
Rolf Hansson Borens FK Vid Ales stenar
Lennart Gustavsson Tranås FK Flätor

Inlämnat: 636 bilder från 171 deltagare.

Jury: Sanna Lund, Jönköping, Moderskeppet

Diasalongen 2012

Diplom
Lennart Gustavsson Tranås FK Gryning

Visning
Lennart Gustavsson Tranås FK Vårbruk

Inlämnat: 155 bilder från 39 deltagare.
Jury: Sigrid Wallskog, Tidaholm, konstnär

Digitalsalongen 2012

Diplom
Allan Rydahl Värnamo FK Skymning

Visning
Lars-Olof Smedenfors Värnamo FK Bullomanen
Bror Johansson Borens FK Total kontroll
Göran Sedvall Åtvidabergs FK Julia i svartvitt

Inlämnat: 1020 bilder från 260 deltagare.

Mariestad, dokumentärfotograf

Bronsplakett
Josefine Surin Linköpings FK Hur gick det här till?

Diplom

Inlämnat: 29 bilder från 8 deltagare.

Diplom
Josefine Surin Linköpings FK Inofficiell klassfest
Josefine Surin Linköpings FK Under ytan

Visning
Ellinor Sjöberg Vetlanda FK Johannalger

Inlämnat: 43 bilder från 11 deltagare.

Jury: Jan Peter Ferneman, Mariestad, mångårig 
pressfotograf och bildchef på GP och Pontus 
Ferneman,

Ungdomsutställningen 
2012 Klass A

Josefine Surin Linköpings FK Kaninens tid i 
rampljuset

Jury: Gittan Norén, Lidköping, lärare grafisk form

Ungdomsutställningen 
2012 Klass B

Josefine Surin Linköpings FK Mig själv genom 
glasögonen

Jury: Gittan Norén, Lidköping, lärare grafisk form

Östsvenska vinster i RIFO, Skara 2012



Adresslista till klubbarna
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Fotoklubb (medlemsantal) Ordförande Kontaktman

Ankarsrums fotoklubb
c/o Stellan Karlström Stellan Karlström Stellan Karlstöm
Spiksmedsvägen 31 0490-52288 0490-52288
590 90 Ankarsrum stellan.karlstrom@ankarsrumsfotoklubb.se
stellan.karlstrom@ankarsrumsfotoklubb.se
Antal medlemmar: 19
Webb: www.ankarsrumsfotoklubb.se

Borens fotoklubb
c/o Ove Haglund Ove Haglund
Mårdstigen 1C 070-376 30 19 070-376 30 19
590 31 Borensberg ordf@borensfotoklubb.se ordf@borensfotoklubb.se
Antal medlemmar: 32
Webb: www.borensfotoklubb.se

Eksjö fotoklubb
c/o Laila Mikalsen Vagn Liest Laila Mikalsen
Slättenborgsvägen 19 0381-16858
575 34 Eksjö vagn@liest.se laila.mikalsen@eksjo.com
Antal medlemmar: 19
Webb: www.eksjofotoklubb.se

Fotoklubben Norrköping
c/o Rikard Knutsson Dag Haugum Rikard Knutsson
Taborsbergsv. 55 011-331155 070-7622430
602 08 Norrköping ordforande@fotoklubbennorrkoping.se
ordforande@fotoklubbennorrkoping.se
Antal medlemmar: 73
Webb: www.fotoklubbennorrkoping.se

Hultsfredsbygdens fotoamatörer
c/o Karl-Inge Arvidsson Karl-Inge Arvidsson Karl-Inge Arvidsson
Rekrytstigen 15 0495-13453 0495-13453
577 36 Hultsfred
Antal medlemmar: 37
Webb: pub.hultsfred.se/hfa

Huskvarna fotoklubb
c/o Kerstin Eriksson Nils Holmén
Erik Dahlbergsgatan 8b 0703-137080
561 31 Huskvarna ordforande@huskvarnafotoklubb.se ordforande@huskvarnafotoklubb.se
Antal medlemmar: 56
Webb: www.huskvarnafotoklubb.se

Ingatorps fotoklubb
c/o Sören Andersson Sören Andersson Sören Andersson
Storgatan 13 0381-214 22 0381-214 22
570 31 Ingatorp soren.andersson@mbox304.swipnet.se
soren.andersson@mbox304.swipnet.se
Antal medlemmar: 10
Webb: 

Kisa fotoklubb
c/o Torbjörn Karlsson Torbjörn Karlsson
Axhult Östorp  0705-600 302 0705-600 302
590 39 Kisa torbjorn@travax.se 049442066@telia.com
Antal medlemmar: 45
Webb: www.kisafotoklubb.se

Linköpings fotoklubb
c/o Anders Nilsson Jimmy Tjäder Anders Nilsson
Engelbrektsgatan 8 013-14 83 91
582 21 Linköping ordforande@linkopingsfotoklubb.se anders_n@linkopingsfotoklubb.se
Antal medlemmar: 48
Webb: www.linkopingsfotoklubb.se



Kom ihåg att meddela ändringar till oss!
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Oskarshamns fotoklubb
c/o Lars-Olof Jonsson Ingrid Strömberg Ingrid Strömberg
Laxöringsvägen 8 0491-16613 0491-16613
570 90 Påskallavik
Antal medlemmar: 16
Webb: oskarshamnsfotoklubb.blogspot.se

Restad fotoklubb
c/o Karin Sandh Karin Sandh Karin Sandh
Backa 0122-30191 0122-30191
617 90 Skärblacka info@glesbygdphoto.se info@glesbygdphoto.se
Antal medlemmar: 6
Webb: restadfk.blogspot.se

Söderköpings Fotoförening
c/o Robert Högfeldt Robert Högfeldt Robert Högfeldt
Smedstugugatan 16A 0700 - 91 93 95
60213 Norrköping robert@mazarine.nu robert@mazarine.nu
Antal medlemmar: 43
Webb: www.soderfoto.se

Tranås fotoklubb
Klubben är vilande tills vidare. Läs mer på hemsidan.
Webb: www.tranasfotoklubb.se

Vadstena fotoklubb
c/o Henrik Pettersson Christer Alsterberg Henrik Pettersson
Klostergatan 26 070-5177423 070-3170700
592 32 Vadstena henrik@vadstenafotoklubb.se
Antal medlemmar: 15
Webb: www.vadstenafotoklubb.se

Vetlanda fotoklubb
c/o Joakim Källström Joakim Källström Joakim Källström
Lasarettsgatan 4 0723-376523 0723-376523
574 32 Vetlanda joakimkallstrom@gmail.com joakimkallstrom@gmail.com
Antal medlemmar: 42
Webb: www.vetlandafotoklubb.se

Värnamo fotoklubb
c/o Karl Palmaer Karl Palmaer Karl Palmaer
Växjövägen 2D 0722-527720 0722-527720
331 32 Värnamo kallepalmaer@hotmail.com kallepalmaer@hotmail.com
Antal medlemmar: 39
Webb: www.varnamofotoklubb.se

Åseda fotoklubb
c/o Gunnar Yngvesson Gunnar Yngvesson
Riddargatan 1 0474-710 56 0474-710 56
360 70 Åseda
Antal medlemmar: 0
Webb: 

Åtvidabergs fotoklubb
c/o Paula Jonsson Paula Jonsson Paula Jonsson 
Ringvägen 6 0120-10625 0707-626269 
597 31 Åtvidaberg pp_jonsson@hotmail.com pp_jonsson@hotmail.com 
Antal medlemmar: 48
Webb: fotoklubben.nu/afk

Östergötlands naturfotografiska sällskap
c/o Jens Johannesson Hans Palmlöf Jens Johannesson
Telestigen 5 013-238700 013-124005
585 95 Linköping hans.palmlof@telia.com jens.johannesson@e.lst.se
Antal medlemmar: 34
Webb: www.naturfotografiskasallskapet.se


