
ÖSTSVENSKA FOTODISTRIKTETS ÅRSSTÄMMA 2006

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 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!



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!


