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Ordföranden begär ordet ...
Så ser han ut. Den nye ordföranden. Vore det inte för kameran, som
skymtar nere till höger, så skulle man kunna tro att det var vem som
helst. Nu blir man ju inte mer speciell bara för att man har en
kamera, men ibland så kan man känna det där lilla extra, som gör att
man går fram till damen och frågar om man fick ta bilden man nyss
tagit ...
Visst är det så att man ändrar sitt beteende lite grann när man
ikläder sig en ny roll, men i stort så är man nog samma gamla
vanliga svensson som de flesta. Jag är 31 år och kommer
ursprungligen från Åtvidaberg där jag varit sekreterare i Åtvidabergs
Fotoklubb sedan 1998. Under värnplikten 1991 köpte jag min första ”riktiga” kamera, en
Minolta 7000i. Det har sedan dess blivit många bilder, främst färgdior. Men nu var det inte det
jag skulle prata om utan hur det Östsvenska distriktet ser ut och hur framtiden kan te sig för
klubbarna.
Distriktet har 12 betalande klubbar idag som finns utspridda i Östergötland och norra Småland.
Det finns ytterligare några klubbar som kanske inte vet om oss ännu men som kanske skulle
vilja samlas under ett tak. Det är vår uppgift i distriktsstyrelsen att ta kontakt med nya såväl
som gamla klubbar, snappa upp idéer och ge ett mervärde till alla klubbarna i form av
klubbledarträffar, seminarier, utflykter med mera.
En allt viktigare fråga i flera klubbar är hur återväxten ska ske? Min personliga uppfattning i
frågan är att bereda plats för yngre förmågor i klubbar genom att t ex lätta på tävlingsregler,
diskutera bilders innehåll hellre än teknik, införa ungdomsgrupper, ta kontakt med skolor med
mera. Ett sätt att locka unga till klubbarna kan också vara att tillåta ”digitala bilder” i alla
sammanhang och inte särskilja den digitala tekniken från den traditionella.
Digitalkameran har redan fått sitt genombrott, gamla som unga tar bilder som aldrig förr och
nya fotografer håller på att växa fram som aldrig sett en 135-rulle eller känt doften av fix. Det
är viktigt att värna om de nya fotograferna med bits och bytes i fickorna, såväl som gamla
rävar med fix bakom öronen.
Det känns kul att gå in i 2002 som ny ordförande i distriktet, men först ...
... vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Conny Andersson
Ordförande
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Aktuellt från distriktet.
Klubbledarträff och seminarium.
Under senvintern eller våren planeras dels en klubbledarträff och dels ett seminarium i ”Digital
bildbehandling”. Tider och platser är inte fastställda än. Vi kommer i god tid, skicka utförlig
information om dessa aktiviteter.
Ungdomsledarutbildning.
Den förra våren utannonserade ungdomsledarkursen i Motala inställdes på grund av för få
deltagare (endast tre stycken anmälde sig). ABF i Motala och Motala Fotoklubb ämnar dock
göra ett nytt försök 2002. Preliminärt datum är 9 – 10 mars. Vi återkommer med bekräftelse
av tidpunkten, samt information om anmälan till kursen, liksom om kostnaden.
Kursen kommer att behandla frågor som: ledarskap, demokrati och medbestämmande,
skyldigheter och rättigheter, konfliktkunskap.
Deltagarantalet är begränsat till 10 deltagare. Så hör gärna av dig redan nu, för att vara säker
på att få vara med.
Intresserade kan höra av sig till Gunnar Berglund Tel. 0141-52125.
Finns det någon klubb som vill ha med Distriktet på sin utflykt ?
Bland de aktiviteter inom distriktet som styrelsen ser som önskvärda under året, är någon form
av fotoutflykt. I september 2001 arrangerade Åtvidabergs Fotoklubb en utflykt och Workshop
till vilken man inbjöd distriktets medlemmar. Vi går nu ut med en förfrågan om det är någon
klubb, som planerar något liknande 2002. Gärna fram på höstkanten. Det är inte meningen att
ni ska få en massa extrajobb för att ni bjuder med hela distriktet, men om ni ändå planerar en
utflyktsaktivitet för egen del, kan det väl vara kul om ni får med er lite folk från andra klubbar i
distriktet.
Klubbar i distriktet
Fotoklubb
Aneby Fotoklubb
Borensbergs Fotoklubb
Ingatorps Fotoklubb
Linköpings Fotoklubb
Motala Fotoklubb
Nässjö Fotoklubb
Oskarshamns Fotoklubb
Söderköpings Fotoförening
Södra Vi Fotoklubb
Vetlanda Fotoklubb
Värnamo Fotoklubb
Åtvidabergs Fotoklubb

Antal
medlemmar
14
13
13
41
53
66
40
19
11
44
39
50
403
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Aktuellt från RSF
RIFO 2002 arrangeras 10 – 12 maj av Gagnefs FK i samarbete med Borlänge FK.
Bilder till Riksfotoutställningen, Bildexpo, och Färgdiasalongen skall sändas in senast
31 januari 2002. Samma datum gäller för inbetalning av deltagaravgifterna.
Motioner till Riksfotostämman 2002 måste vara hos RSF senast 10 februari 2002.
Ansökan om RSF-stipendier och FIAP-utmärkelser skall vara insända till RSF senast
31 december 2001.
FIAP medlemskort skall beställas senast 1 mars 2002.
För ytterligare information om ovanstående hänvisar vi till Förbundsinformen, eller till
förbundets hemsida: http://w1.317.telia.com/~u31709248/.
Förbundsinformen skickas till alla klubbar som är anslutna till RSF (Riksförbundet Svensk
Fotografi).
Du kan också kontakta RSF per brev eller telefon.
Adress: Sankt Pauligatan 25, 416 60 Göteborg.
Tel: 031-193050 (måndag – torsdag 9-14).
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Distriksfotostämman i Borensberg
Borensbergs Fotoklubb stod som arrangörsklubb, när vårt distrikt höll sin årsstämma i
Ungdomens hus i Borensberg den 21 oktober. Jury för distriktsfototävlingen Östsvenskan hade
varit Fotoklubben Focus från Örebro. Som representant för juryn medverkade RSFordföranden, Bo Cederwall. Förutom att redovisa resultaten i Östsvenskans olika klasser
bidrog Bosse till dagens program med en intressant reseskildring, från ön Jersey i Engelska
kanalen. Tio av distriktets klubbar var representerade vid den trivsamma och välarrangerade
träffen, som värdklubben skall ha all heder av.
Distriktet
Under det gångna verksamhetsåret har 12 klubbar med sammanlagt 400 medlemmar varit
anslutna till Östsvenska Fotodistriktet.
Conny Andersson från Åtvidabergs Fotoklubb valdes till ny distriktsordförande efter Mats
Jungmyren, som frånsagt sig omval. Även sekreteraren, Kerstin Ericsson hade frånsagt sig
omval. Hon ersätts av Gunnar Berglund, Motala Fotoklubb. Ingemar Karlsson, även han från
Motala Fotoklubb går in som ledamot i styrelsen. Till en ny post utanför styrelsen, som
studiesamordnare, utsågs avgående ordföranden, Mats Jungmyren.
Ingatorps Fotoklubb fick i uppdrag att arrangera distriktsstämman år 2002.
(Fullständigt protokoll från stämmoförhandlingarna finns längre fram i nyhetsbrevet)
Digital bildbehandling
Det blev även tid för en liten diskussion kring temat ”kursverksamhet i den digitala världen”.
Samtalet leddes av den nytillsatte studiesamordnaren, Mats Jungmyren. En grupp bildades för
ett undersöka vilka möjligheter det finns att inom distriktet anordna ett seminarium i ”digital
bildbehandling”.
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Protokoll från distriksfotostämman
PROTOKOLL FÖRT
ÖSTSVENSKA FOTODISTRIKTETS STÄMMA I BORENSBERG
SÖNDAGEN DEN 21 OKTOBER 2001

§1.

Stämmans öppnande
Distriktsordförande Mats Jungmyren förklarade stämman öppnad.

§2.

Val av ordförande för stämman
Till dagens stämmoordförande valdes Anders Andersson från Borensbergs
Fotoklubb.

§3.

Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Gunnar Berglund, Motala Fotoklubb.

§4.

Godkännande av föredragningslistan
Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§5.

Fråga om stämmans behöriga utlysande
Stämman förklarades behörigt utlyst.

§6.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, samt att fungera
som rösträknare.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Ingemar Karlsson och Mats Jungmyren.

§7.

Upprop av delegater och fastställande av röstlängd.
Varje klubb har en röst för varje 50-tal medlemmar. Följande delegater anmäldes:
Aneby Fotoklubb: Johan Wiberg
Borensbergs Fotoklubb: Ove Haglund
Ingatorps Fotoklubb: Sören Andersson
Linköpings fotoklubb: Lars Segerström
Motala Fotoklubb: Ingemar Karlsson, Gunnar Berglund
Nässjö Fotoklubb: Lennart Gustavsson
Oskarshamns Fotoklubb: Ingen närvarande
Söderköpings Fotoförening: Robert Högfeldt
Södra Vi fotoklubb: Ingen närvarande
Vetlanda Fotoklubb: Bertil Eriksson
Värnamo Fotoklubb: Olle Karlsson
Åtvidabergs Fotoklubb: Magnus Fornestig

§8.

Redovisning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse.
Mats Jungmyren läste upp verksamhetsberättelsen. Den godkändes, med tillägg av att
Värnamo Fotoklubb tog inteckning i vandringspriset i Östsvenskan, grupp A och att Nässjö
Fotoklubb tog inteckning i vandringspriset, grupp B.
Forts ...
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§9.

Redovisning av distriktsstyrelsens ekonomiska rapport.
Kassören, Sören Andersson, redogjorde för den ekonomiska rapporten som godkändes.
Även budget för innevarande verksamhetsår lades fram för stämman och godkändes.

§10.

Redovisning av revisionsberättelsen.
Sture Karlsson läste upp revisionsberättelsen och revisorerna Sture Karlsson och Lennart
Ahlsén föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

§11.

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

§12.

Bestämmande av årsavgift och dess sista inbetalningsdag.
Kassören föreslog oförändrad avgift, 10 kr / medlem och att även sista inbetalningsdag
skall vara oförändrad, 1 maj. Stämman beslutade enligt kassörens förslag.

§13.

Behandling av bordlagda, av styrelsen hänskjutna ärenden samt inkomna motioner.
Inga bordlagda ärenden eller inkomna motioner fanns att behandla.

§14.

Bestämmande av arrangör/-er för kommande distriktsfotostämma/-or.
Till att arrangera distriktsfotostämman 2002, valdes Ingatorps Fotoklubb.

§15.

Val av ordförande för Östsvenska Fotodistriktet för en tid av ett år.
Avgående ordföranden Mats Jungmyren hade frånsagt sig omval. Till ny ordförande för
Östsvenska Fotodistriktet valdes Conny Andersson, Åtvidabergs Fotoklubb.

§16.

Val av två distriktsledamöter för en tid av två år.
Avgående ledamöter var Kerstin Ericsson och Conny Andersson. Kerstin Ericsson, som
suttit som sekreterare hade frånsagt sig omval och Conny Andersson har valts till ny
ordförande. Till nya ledamöter valdes Ingemar Karlsson och Gunnar Berglund från Motala
Fotoklubb.

§17.

Val av två distriktsstyrelsesuppleanter för en tid av ett år. Dessa skall väljas från nästa års
arrangörsklubb.
Från Ingatorps Fotoklubb valdes Torsten Tollö och Jorry Streipel till suppleanter i
distriktsstyrelsen.

§18.

Val av två revisorer samt suppleanter för dessa för en tid av ett år.
Till revisor omvaldes Sture Karlsson, Nässjö Fotoklubb. Lennart Ahlsén hade frånsagt sig
omval och till ny revisor valdes Gunnar Bäckström, Nässjö fotoklubb.
Till revisorssuppleanter omvaldes Rune Karlsson och Lars-Olov Smedenfors från Värnamo
Fotoklubb.

§19.

Val av valberedning för en tid av ett år och sammankallande för denna.
Till valberedning valdes Anders Andersson och Ove Haglund från Borensbergs Fotoklubb.
Anders Andersson utsågs till sammankallande.
Forts ...
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§20.

Övriga val.
Med anledning av att det i dagens program, efter årsstämman, lagts in en programpunkt
med rubriken ”Diskussion om kursverksamhet i den digitala värden” föreslog Mats
Jungmyren att en person skulle utses att samordna eventuellt kommande studier. Stämman
biföll detta förslag och Mats Jungmyren, Motala Fotoklubb, valdes till studiesamordnare.

§21.

Övrigt. Avtackningar, utmärkelser m. m.
Bertil Eriksson informerade om fototävlingen Östfoto, som arrangeras av Vetlanda
Fotoklubb, våren 2002.
Avgående distriktsordföranden Mats Jungmyren avtackades med blommor. Avgående
distriktssekreteraren Kerstin Ericson var ej närvarande, men skall avtackas senare.

§22.

Distriktsfotostämmans avslutande.
Ordförandeklubban överlämnades av Mats Jungmyren till nyvalde ordföranden Conny
Andersson, som avslutade stämman.

Vid Protokollet:

Justeras:

Gunnar Berglund

Anders Andersson, ordförande

Ingemar Karlsson

Mats Jungmyren
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Resultat i Östsvenskan
Till distriktsfotoutställningen ”östsvenskan” hade 18 påsikts- och 26 färgdiakollektioner
inlämnats. I ungdomsutställningen deltog 8 påsiktsbilder och 7 färgdia.
Resultat i grupp A (påsiktsbilder)
Silverplakett Rune Karlsson, Värnamo FK.
Bronsplakett Valter Gustavsson, Värnamo FK.
Willy Praag, Vetlanda FK.
Lars-Olof Smedenfors, Värnamo FK.
Diplom

Thomas Pettersson, Söderköpings Fotoförening.
Mats Jungmyren, Motala FK.
Lennart Gustavsson, Nässjö FK.
Torsten Tollö, Ingatorps FK.
Kenneth Schill, Aneby FK.
Roland Larsson, Söderköpings Fotoförening..

Vandringspriset i grupp A gick till Värnamo FK.
Resultat i grupp B (färgdiabilder)
Silverplakett Tommy Johansson, Vetlanda FK.
Bronsplakett Olle Karlsson, Värnamo FK.
Diplom

Lars-Olof Smedenfors, Värnamo FK.
Willy Praag, Vetlanda FK.
Bertil Eriksson, Vetlanda FK.
Tomas Tollwé, Aneby FK.
Rune Karlsson, Värnamo FK.

Vandringspriset i grupp B gick till Vetlanda FK.
Ungdomsutställningen, påsiktsbilder
Silverplakett Johan Karlsson, Motala FK.
Bronsplakett Mattias Hakulinen, Motala FK.
Diplom

Daniel Hydén, Motala FK.
Jakob Ottosson, Motala FK.

Ungdomsutställningen, färgdiabilder
Diplom

Johan Karlsson, Motala FK.
Daniel Hydén, Motala FK.
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Nya regler för utmärkelserna i Östsvenskan
Styrelsen föreslår att reglerna för utmärkelserna i Östsvenskan får följande ordalydelse:
I varje grupp utdelas 1 silver- och 1 bronsplakett. Utöver dessa utdelas diplom till cirka 20%
av deltagarantalet i varje grupp. Dessutom utdelas vandringspris till bästa klubb/bildgrupp i
varje tävlingsgrupp.
I ungdomsutställningen föreslår styrelsen att det endast delas ut diplom.
Orsaken till att vi vill genomföra ändringarna är dels att vi vill spara pengar, och dels att vi vill
ge tävlingsjurýn mer bestämda direktiv. Vid årets Östsvenska såg vi att de båda jurygrupperna
uppfattade reglerna väldigt olika i respektive tävlingsgrupp.
Om det inte inkommer protester mot vårt förslag avser vi att genomföra ändringarna till nästa
års Östsvenska.
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Inför tävlingen Östfoto 2002
Östfoto, som inte får förväxlas med Östsvenskan, är en fototävling som vi gärna hjälper till att
puffa för trots att den inte är ett distriktsarrangemang. Det är en enbildstävling med mycket
enkla regler (se nedan). Och den är avgiftsfri !
Vetlanda Fotoklubb arrangerar Östfoto år 2002. Tävlingsbidragen skall vara inlämnade i mars,
och prisutdelning sker senare under våren (Exakta datum är ej spikade). Inbjudan kommer att
skickas i början av år 2002, till alla klubbar som deltog 2001. Klubbar, som inte deltog 2001,
men som är intresserade av tävlingen kan vända sig till Christer Karlsson, tel 0383-16268.

Tävlingsregler för Östfoto
L Varje deltagare får lämna in max 3 bilder till varje tävlingsklass.
L Valfritt tema.
L Bilderna skall märkas med valfri sexsiffrig signatur.
L Bilderna skickas helst klubbvis. Ifylld namn- / signaturlista bifogas.
I varje klass görs en bedömning av en opartisk jury. 25 bilder i varje klass ges kritik på,
placeras och poängsätts. Vinnarbilden erhåller 25 poäng, tvåan 24 poäng o s v. Alla poäng
räknas ihop, och den klubb som erhållit mest poäng står som hedervärd vinnare.
Diplom delas ut till fotograferna till de tre bäst placerade bilderna i varje klass och till vinnarklubben (högst sammanlagda poäng) i varje klass, samt även till den klubb som vinner hela
tävlingen totalt.

Tävlingsklass påsikt svartvitt:
Längsta sida 40 cm inkl montering. Kortaste sida 18 cm inkl montering. Valfri montering.

Tävlingsklass påsikt färg:
Längsta sida 40 cm inkl montering. Kortaste sida 18 cm inkl montering. Valfri montering.

Tävlingsklass färgdia:
Småbildsdia (5x5 cm ram). Bilderna skall vara monterade i ram. De behöver inte vara glasade.
Pappramar är ej tillåtna. Diabilderna skall vara märkta med en punkt i nedre vänstra hörnet, när
bilden är rättvänd och med vita sidan av ramen emot dig.
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Avslutande rader från nye sekreteraren
Ja, ni har inte bara fått en ny ordförande i distriktet. Ni har också fått en ny sekreterare. Jag
heter Gunnar Berglund. Många i distriktet känner mig sedan tidigare. Jag har ju suttit med i
distriktsstyrelsen i olika omgångar sedan i början av 80-talet. Först som ledamot, sedan ett par
år som ordförande och det har även blivit några år som kassör. De senaste åren har jag inför
varje stämma fått känna på hur det är att vara valberedare. Det har inte varit några större
problem att få ihop styrelsen, förrän inför stämman 2001. Då lyckades vi i den dåvarande
valberedningen inte få fram någon person villig att väljas in i styrelsen, för att där få posten
som sekreterare. Så då blev det den ene valberedaren som fick hoppa in på den posten.
Man kan ju undra vad resultatet av detta ska bli? Det måste ju vara betydligt enklare att klara
en uppgift som valberedare än att sitta som sekreterare. Nu har ni som sekreterare fått en före
detta valberedare, som bevisligen inte klarade av sitt uppdrag!
Jag tror trots detta att den nya styrelsen har förutsättningar för att uträtta ett bra arbete. Jag
känner personligen att vi utgör en mycket bra blandning av gammalt och nytt. Det finns både
entusiasm och fantasi, liksom en lagom dos av erfarenhet hos oss. Med bra medarbetare i
ryggen hoppas jag att till och med en misslyckad valberedare, ska kunna bli åtminstone en
skaplig sekreterare.
Avslutningsvis vill jag liksom ordförande, Conny, påpeka vikten av återväxt i våra klubbar.
Utan återväxt har fotoklubbarna ingen framtid! Det finns också intresse för fotografering
bland unga människor. Kan vi bara ha verksamhet som attraherar unga människor, så kommer
det att strömma in ungdomar till våra fotoklubbar. Det är min uppfattning. Ett problem för oss
är att om vi ska ha aktiviteter som vänder sig till ungdomar, så behövs det ledare. Ingen
verksamhet sköter sig själv. Passar därför på att puffa för ungdomsledarutbildningen i Motala i
mars.
Med dessa rader ber jag att få önska er alla

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Gunnar Berglund
Sekreterare
FAKTARUTA
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Studiesamordnare:
Hemsida:
E-post:
Adress:

Conny Andersson, 013 - 10 40 51, conny@conny.nu
Kalle Palmaer, 0370-81527
Gunnar Berglund, 0141-52125, gunnar.014152125@telia.com
Sören Andersson, 0381 - 214 22
Ingemar Karlsson, 0141-57486
Mats Jungmyren, 070 - 515 89 82, mats.jungmyren@telia.com
http://www.fotoklubben.nu/ofd/
ofd@fotoklubben.nu
Östsvenska Fotodistriktet
c/o Gunnar Berglund
Kråkrisvägen 1A
591 34 Motala
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