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Goda nyheter i klubbarna är alltid roligt att ta
del av och som avslutning på året kan jag
meddela att Ankarsrums fotoklubb kommer
med i distriktet 2003. Hultsfredsbygdens
fotoamatörer har redan gått med under året
och fler klubbar är på gång.

Linköpings fotoklubb har fått ett uppsving
sedan klubben fått ny ordförande för några år
sedan i Lars Segerström. Klubben har för
tillfället dryga 70 medlemmar. ÖFD önskar
dem lycka till i fortsättningen och speciellt till
arrangemanget Östfoto nu i vår. Läs mer om
detta på nästa sida.

I övrigt vill jag påminna om seminariet om
digital fotografi som kommer att gå av stapeln
den 26 januari och 2 februari 2003. Läs mer på
sista sidan i brevet och anmäl dig gärna till
någon av oss i styrelsen.

G O D   J U L  och  G O T T  N Y T T  Å R !

Conny Andersson
Ordförande

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

Östsvenska fotodistriktets hemsida:
http://fotoklubben.nu/ofd

Kulturarv Östergötland (bilddatabaser)
http://www.tema.liu.se/kultarv/

Fotosidan (artiklar mm)
http://www.fotosidan.se/

Kvalificerad medarbetare sökes
till distriktsstyrelsen

Arbetsuppgifter

Att deltaga i distriktsstyrelsens möten ca: 4–5
ggr/år samt att däremellan utföra vissa med
tjänsten förenade sysslor.

Kvalifikationer

Du är initiativrik, har god samarbetsförmåga
och är van att arbeta självständigt. Du har en
för tjänsten tillräcklig förmåga att uttrycka dig
i tal och skrift. Då våra möten äger rum på
skilda platser runt om i vårt distrikt måste du
vara beredd att resa en del, därför är körkort
ett plus.

Vi ser gärna kvinnliga sökande.

Ansökan

Din ansökan, utan löneanspråk, vill vi helst ha
NU under adressen ofd@fotoklubben.nu eller
per vanlig post.

Upplysningar lämnas av

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

Förändring av 
Östsvenskans regler

Stämman utsåg styrelsen att ge
förslag på ändring av reglerna
angående glasade dia. Styrelsen
föreslår att texten som gäller
detta tas bort och istället skrivs
följande.

”Färgdiapositiven ska vara
monterade i ram med
standardmått 5x5 eller 7x7 cm.”

Om inga synpunkter kommer
styrelsen tillhanda senast 1 mars
införs reglerna till 2003 års
Östsvenskan.

Styrelsen

Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Studiesamordnare
Conny Andersson Kalle Palmaer Vakant Sören Andersson Ingemar Karlsson Mats Jungmyren
013 – 10 40 51 0370 – 81 527 0381 – 214 22 0141 – 57 486 070 – 515 89 82
conny@conny.nu kymmpalmaer@ soren.andersson@ ingmar.karlsson@spray.se matz.jungmyren@

telia.com mbox304.swipnet.se 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 1(5)



Inför tävlingen Östfoto 2003
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!

Arrangemanget

Linköpings Fotoklubb arrangerar Östfoto år
2003. Tävlingsbidragen skall vara inlämnade
dvs poststämplade senast den 20 mars, och
prisutdelning sker den 27 april. Inbjudan
kommer att skickas i början av år 2003, till
alla klubbar anslutna till Östsvenska
fotodistriktet. 

Du som har frågor om tävlingen kan vända
dig till Lars Segerström, e-post
lars.segerstrom@telia.com, tel 013 – 310 421.

Skicka bilderna

Linköpings Fotoklubb
c/o Lars Segerström
Luftvärnsgatan 28
587 34 LINKÖPING

Tävlingsregler för Östfoto

v Varje deltagare får lämna in max 3 bilder till
varje tävlingsklass.

v Valfritt tema.

v Bilderna skall märkas med valfri sexsiffrig
signatur. OBS Signaturen för varje bild skall
vara unik inom försändelsen, dvs den som
packar ner och skickar iväg bilderna
ansvarar för att varje bild i paketet/brevet
har en unik signatur.

v 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.

forts ...

... forts

Tävlingsklasser

Tävlingsklass påsikt svartvitt:

Längsta sida 40 cm inkl montering. Kortaste
sida 18 cm inkl montering. Valfritt om / hur
bilderna monteras.

Tävlingsklass påsikt färg:

Längsta sida 40 cm inkl montering. Kortaste
sida 18 cm inkl montering. Valfritt om / hur
bilderna monteras.

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.

Väl mött i Linköping den 27:e april och
glöm inte att bilderna ska vara skickade
senast den 20 mars!

Hälsningar Linköpings Fotoklubb

Motala Fotoklubb förstärker
klubbkassan !!

Vi startar försök med att hyra ut bilder till
företag. Konceptet fungerar så, att företagen
får bilder uppsatta i t ex lunchrum, entréer etc
under ett års tid. Man betalar då en årsavgift
för det.

Bilderna roterar sedan mellan de företagen
som vill vara med.

Detta är ett nytt grepp från vår sida att
försöka att få in mer pengar till klubben. Idén
finns redan i, vad jag vet, en fotoklubb som jag
såg via deras hemsida.

Är det någon som vill prova detta, så är det
bara att ta kontakt med mig Mats Jungmyren
via mail eller telefon, så kan ni få mer
information.

Mail: matz.jungmyren@telia.com

Tel: 070 – 515 89 82

Mats Jungmyren
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Resultat Östsvenskan 2002
Grupp A, påsiktsbilder

Totalt antal inlämnade kollektioner: 18

Guldplakett: Willy Prag Vetlanda FK. 8p
Silverplakett: Torsten Tollö Ingatorps FK. 6p
Bronsplakett: Sören Carlsson Åtvidabergs FK. 4p
Diplom: Olle Carlsson Värnamo FK. 3p
Diplom: Bertil Eriksson Vetlanda FK. 3p
Diplom: Leif Skarp Linköpings FK. 3p
Diplom: Kjell Samuelsson Åtvidabergs FK. 3p

Ungdomstävlingen

Guldplakett: Maria Lilja Linköpings FK.

Grupp B, diabilder

Totalt antal inlämnade kollektioner: 20

Guldplakett: Ulrich Ficher Nässjö FK. 8p
Silverplakett: Willy Prag Vetlanda FK. 6p
Bronsplakett: Olle Carlsson Värnamo FK. 4p
Diplom: Mikael Larsson Linköping FK. 3p
Diplom: Torsten Tollö Ingatorps FK. 3p
Diplom: Sture Karlsson Nässjö FK. 3p
Diplom: Lennart Gustavsson Nässjö FK. 3p

Vandringspris grupp A

Vetlanda FK 11p
Åtvidaberg FK 7p
Ingatorp FK 6p
Värnamo FK 3p
Linköping FK 3p

Vandringspris grupp B

Nässjö FK 14p
Vetlanda FK 6p
Värnamo FK 4p
Linköping FK 3p
Ingatorp FK 3p

Totalt bästa klubb A + B

Vetlanda FK 17p
Nässjö FK 14p
Ingatorp FK 9p
Åtvidaberg FK 7p
Värnamo FK 7p
Linköping FK 6p

Juryman: Ingmar Ingeström, Ingatorp

Värdklubb: Ingatorps Fotoklubb.
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Protokoll fört vid

Östsvenska Fotodistriktets Stämma i Ingatorp
Söndagen den 27/10 2002

Punkter enligt dagordning

§1 Ordförande förklarade stämman öppnad, och hälsade medlemmarna välkommen till Ingatorp.

§2 Stämman valde Jorry Streipel till ordförande för stämman

§3 Stämman valde Kalle Palmaer till sekreterare för stämman.

§4 Stämman gjorde 2 tillägg till föredragslistan
1. §15b Val av 2 st Styrelseledamöter och 
2. §15c Val av sekreterare för styrelsen.

§5 Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.

§6 Till justeringsmän samt rösträknare valdes Tommy Ahl Borensbergs FK och Ove Haglund
Borensbergs FK.

§7 Fastställande av röstlängder

Klubb Medl.ant Representant

Aneby FK 12 Ingen Närvarande
Borensbergs FK 14 Ove Haglund
Hultsfredsbyggdens Fotoam. 25 Bo Sellberg
Ingatorps FK 12 Torsten Tollö
Linköpings FK 57 Lars Segerström Mikael Larsson
Motala FK 53 Doris Olsson Ingemar Karlsson
Nässjö FK 49 Sture Karlsson
Oskarshamn FK 40 Ingen Närvarande
Söderköpings Fotoförening 21 Ingen Närvarande
Vetlanda FK 44 Bertil Eriksson
Värnamo FK 52 Olle Carlsson Jörgen Lundahl
Åtvidabergs FK 49 Sören Karlsson

§8 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse upplästes av sekreterare Gunnar Berglund varefter
den godkändes.

§9 Kassör Sören Andersson redogjorde för föreningens ekonomi och meddelade att den var god. 

§10 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§11 Stämman förklarade styrelsen ansvarsfrihet enligt punkterna 8, 9 och 10.

§12 Stämman fastslog att medlemsavgiften skall vara 10:-/medlem och den skall vara inbetald
senast 1/5 2003.

§13 Inga bordlagda ärenden samt motioner.

§14 Som värd för 2003 års distriktfotostämma valdes Vetlanda FK. Information kommer senare,
men preliminärt gäller 26 oktober 2003 klockan 10.00 i biblioteket i Vetlanda.

§15a Conny Andersson omvaldes som ordförande för Östsvenska Fotodistriktet för en tid av ett år.

§15b Sören Andersson och Kalle Palmaer valdes till styrelseledamöter för ett år.

§15c Ordinarie sekreterare stod ej att finna under stämman varpå posten tills vidare är vakant.

§16 Till styrelsesuppleanter som väljs ur kommande års arrangörsklubb valdes Bertil Eriksson
sammankallande och Willy Praag.

forts ...
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... forts

§17 Till revisorer valdes Sture Karlsson samt Gunnar Bäckström Nässjö FK. och till suppleanter
valdes Lars-Olof Smedenfors och Jörgen Lundahl Värnamo FK.

§18 Till valberedning för en tid av ett år valdes Jorry Streipel (sammankallande) och Torsten Tollö.

§19 Till Studiesamordnare valdes Mats Ljungmyren Motala FK.

§20 Första punkten i denna del kom att handla om Tävlingsregler där frågan om diabilderna måste
vara glasade. Torsten Tollö och Willy Praag undrade om det var nödvändigt med paragrafen. I
övrigt tyckte de flesta att fotografen skulle bestämma detta själv. Styrelsen fick i uppdrag av
stämman att formulera om tävlingsbestämmelserna.

Hultsfredsbyggdens Fotoamatörer hälsades välkomna in i distriktet.

Inbjudan gick ut till alla fotoklubbar om en digitalkurs som skall hållas i januari och februari
2003. för södra delen i Ingatorp och för Norra delen i Borensberg.

Ankarsrum går med i distriktet.

Under stämman utdelades också utmärkelser till

v Anders Andersson, Borensberg, Förtjänsttecken i silver.

v Sören Andersson, Ingatorp, Förtjänsttecken i silver.

§21 Distriktsstämman avslutades.

Sekreterare vid stämman Justerare

Kalle Palmaer Tommy Ahl Ove Haglund

D I G I T A L T    S E M I N A R I U M
Norra distriktet Borensberg 26 / 1 – 03
Södra Distriktet Ingatorp 2 / 2 – 03

Innehåll i kursen:

v Introduktion – vad handlar digital fotografi om?

v Scanning – vad jag bör tänka på när jag läser in bilder i datorn!

v Bildredigering – hur justerar jag bilden så att den blir som jag vill ha den?

v Utskrift – hur gör jag för att skriva ut bilden, och vad ska jag tänka på?

v Prylar till vettiga priser – finns det verkligen bra och billiga prylar?

Priset för denna endagskurs inklusive lunch och fika blir omkring 200 kr / dag. Kursdagens längd
beräknas från kl 9.30 - till 16.30. Antal deltagare är maximerat till 24 st / dag, blir vi fler kommer
det att anordnas flera dagar.

Vi som kommer att hålla denna kurs heter; Conny Andersson Linköping, Mats Jungmyren Motala,
Ingemar Karlsson Motala, Peter Jansson Borensberg, Kalle Palmaer Vämamo.

Anmäl dig så snart som möjligt!  Välkommen!!
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