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

 
Ordföranden har ordet 
Vad fort ett år har gått! Nu är vi nästan 
framme vid en ny Årsstämma och tävlingen 
Östsvenskan 2017, spännande. 
 
Året har kantats av lite förnyelse med lite 
tankar på utveckling av Östsvenska 
Fotodistriktet.  
 
Vi hade i januari en välbesökt klubbledare-
träff i Eksjö. Och att det behövs en 
gemensam distriktsorganisations var nog 
alla som var där överens om. Det finns 
många gemensamma frågor att ta upp. 
 
Men inte att förglömma det är i klubbarna 
det fantastiska arbetet görs och det är där 
det skall göras. Jag tror att det är 
avgörande för att få en gemensam 
utveckling i klubbarna att man gör det 
tillsammans med andra klubbar och har 
Östsvenska Fotodistriktet som en 
samordnande länk. 
 
Mats Larsson Kindeland 
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ordforande@ofd-fotoklubbar.se vordforande@ofd-fotoklubbar.se sekreterare@ofd-fotoklubbar,se  kassor@ofd-fotoklubbar.se Ledamot2@ofd-fotoklubbar.se 
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Östsvenskan 

Tävlingsklasser: 

Klass A – Påsiktsbilder.  
Påsikt kollektion om 3 bilder, fritt tema. 
 
Klass B – Projektion/digitalbild  
Enstaka bild max 2 bilder, fritt tema. 
 
Klass C – Projektion/digitalbild  
Enstaka bild max 2 bilder, tema ARKITEKTUR. 
 
Se vidare om tävlingen på ÖFD:s hemsida: 
http://www.ofd-fotoklubbar.se/ 
 
 

Inbjudan till Årsstämman 
 

Arrangörsklubb är Värnamo Fotoklubb.  

Plats: Tallnäs Stiftsgård (öster om Skillingaryd)  

Tid:     Söndagen den 2 april kl. 10:00 

- Sedvanliga mötesförhandlingar 

- Östsvenskan 

Sid 2-3 
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Inbjudan till Årsstämman och Östsvenskan 

Arrangörsklubb: Värnamo Fotoklubb.  

Plats:  Tallnäs Stiftsgård (öster om Skillingaryd)  

Tid:  Söndagen den 2 april kl. 10:00 

Agenda: Sedvanliga mötesförhandlingar och resultat av tävlingen 
Östsvenskan med pris och diplomutdelning. 

Motioner: Skall var styrelsen tillhanda senast 2017-02-24 

Föranmälan om deltagande önskas, klubbvis, senast den 26 mars 2017. Fika 
serveras på för- och eftermiddag och betalas vid ankomst, pris kaffe och fralla 50 
kr eller kaffe och kaka 30 kr. Lunch ska föranmälas, och betalas på plats, pris 150 
kr. Meddela vid anmälan kött, fisk eller vegetariskt.  

Anmälan skickas klubbvis till anmalan@ofd-fotoklubbar.se  
Anmälan efter den 26 mars kontakta Kalle Palmaer mob 072-25 27 720. 

Tävlingsklasser och Allmänna Regler, se hemsida  http://www.ofd-fotoklubbar.se 

Klubbvis inskickade påsiktsbilder, tävlingsbilder, skall vara poststämplade 
och märkes ”Östsvenskan” senast den 6 februari och skickas till: 
 
Kalle Palmaer 
Nederby skogslund  
331 93 Värnamo 
 
Digitalbilder kan skickas på med USB eller mailas till digitalbild@ofd-
fotoklubbar.se senast den 6 februari 2017 tillsammans med 
anmälningsblankett (kommer att skickas ut till tävlingsansvarig/ordförande i 
klubben). 
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Dagordning Östsvenska Fotodistriktet 

 Årsstämman 2017-04-02 
 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande för stämman.  

3. Val av sekreterare för stämman.  

4. Godkännande av dagordningen.  

5. Fråga om stämmans behöriga utlysande.  

6. Val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet och 

att tjänstgöra som rösträknare vid stämman.  

7. Upprop av delegater och fastställande av röstlängd.  

8. Redovisning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse.  

9. Redovisning av den ekonomiska rapporten.  

10. Redovisning av revisionsberättelsen.  

11. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.  

12. Bestämmande av årsavgift och dess sista inbetalningsdag.  

13. Behandling av bordlagda ärenden, av styrelsen hänskjutna ärenden 

samt av inkomna motioner.  

14. Bestämmande av arrangör/-er för kommande distriktsfotostämma/-or.  

15. Val av ordförande för ÖFD för en tid av ett år. 

16. Val av två distriktsstyrelseledamöter för en tid av två år.  

17. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år. Dessa ska väljas från 

påföljande års arrangerande klubb/förening.  

18. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa, för en tid av ett år.  

19. Val av valberedning för påföljande år och sammankallande för denna.  

20. Övriga eventuella val.  

21. Övrigt. Avtackningar, utmärkelser m.m.  

22. Distriktsfotostämmans avslutande 

 



 

ÖFD-nytt 2017-01  4/7 

 

Klubbledarträff i Eksjö  
Klubbledarträff 22 januari 2017. NBV Norra Storgatan 26, Eksjö. 
Deltagare: 22 personer från 9 klubbar.  

Presentationsrunda av samtliga som deltog på mötet, där vi kort berättade 
lite om oss själva. 

 

 
Regler för tävlingen Östsvenskan. 
Vi gick genom reglerna inför tävlingen Östsvenskan.  
Storlek på påsiktsbilder (papperskopior) inkl. montering, i klass A (kollektion) får 
vara max 30x42 cm. Om bilden är kvadratisk är det max 30x30 som gäller. 
Även digitalbild i denna klass ska skickas med, en av varje då det är en kollektion. 
Arrangörsklubben sammanställer själva dessa tre till en bild för visningens skull, 
och därmed får bilden enhetlig som de själva avgör hur. 

Viktigt att avgiften betalas in klubbvis, lättare att hålla reda på det för kassören. 

Diskussion om bildprofil sRGB. 
Bra att det finns med i reglerna, förhoppningsvis någon i varje klubb som är duktig 
på det tekniska. Vi skriver om detta i reglerna så det blir tydligare och därmed 
lättare att förstå. 

Allmänna regler är de som gäller över lag. Särskilda regler kan se lite olika ut för 
varje år efter arrangörsklubbens önskemål och tillgång till praktiska saker. 

Påsiktsbilder är samma som pappersbilder, ska stå med i reglerna. 
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Frågan och diskussion på om tävlingsbidragen ska vara nytagna eller om man får 
tävla med gamla bilder. Detta kom upp som förslag på att få ut folket att 
fotografera. Flera tyckte att det ligger på klubbnivå att inspirera medlemmarna att 
ge sig ut med kameran. 

Märkning av bilder: Klass A,B,C klubbkod, eget nummer.  
Är det kollektion som i klass A så lägger man till A, B, C på bilderna efter den 
ordning man vill ha kollektionen (som är 3 bilder). 
Klass B och C som är max två bilder lägger man till A och B efter siffrorna. 

Anmälningsblanketten ska skickas digitalt och man kan skriva alla klasser på 
samma blankett. 

Bidragen ska vara poststämplade senast 6 februari 2017. 

Diplom. 
Våra diplom är nästan slut och styrelsen har diskuterat att utlysa en tävling på att 
utforma ett nytt utseende på diplomen. Vi kom fram till att vi lyfter frågan på 
årsstämman som är den 2 april. 

Ungdomsklass, ska vi ha med det? Vilken ålder? 
Vi kom egentligen inte fram till så mycket mer än att det är få ungdomar över lag i 
klubbarna och därmed svårt att ha en egen klass i tävlingarna. 

Hur ska man kommunicera till och mellan klubbarna. 
Epost är ju smidigast, förutsättningen är att kontaktpersonerna skickar mailen 
vidare till sina klubbmedlemmar. 
Telefon. 
Hemsida, där läggs aktuell information ut.  
De olika klubbarna är välkomna att komma med information om sina aktiviteter 
som vi kan lägga in i kalendern som alla kan se. 
Facebook, det finns en facebookgrupp som heter ÖFD, där läggs en del 
information ut och man kan flagga för aktiviteter som ens egen klubb har och bjuda 
med från andra klubbar. 
Skype, om man inte är för många kan man konversera via skype. 
 
All information skickas via epost till kontaktpersoner i klubbarna som i sin tur 
skickar vidare till sina medlemmar. 
Hemsidan används som officiell informationsplats. 
Facebook är ett komplement.  

Viktigt att ÖFD har rätt uppgifter från klubbarna till kontaktpersoner som vi skickar 
informationen till.  
Ett förslag är att klubbarna skickar/mailar in sina protokoll från årsmötet och 
konstitueringsmötet, då får ÖFD rätt information om vem som är ordförande o.s.v. 
Det bör vara två kontaktpersoner från varje klubb som ÖFD kan skicka 
informationen till.  
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Klubbverksamhet. 
Vetlanda FK hade förra året sportlovsarrangemang med ca 20 ungdomar som fick 
pröva på studio o tält fotografering. Förra året var det valfri ålder, detta år från 13 
år och uppåt. 

Eksjö FK hade för ett par år sedan via Eksjö museum ett arrangemang för 5,e 
klassare tillsammans med deras bildlärare. Eleverna fick fotografera fritt en stund 
under dagen och sedan lades bilderna in i dator och visades gemensamt samtidigt 
som vi pratade om bilderna, komposition och enklare saker. 
Eleverna hade sedan utställning på museet med sina bilder och hade vernissage 
en lördag.  
Mycket uppskattat. 

 

Hur ökar vi medlemsantalet? 
Vi kanske inte bara ska fokusera på att få in ungdomar i klubbarna. Har klubbarna 
mycket aktiviteter så behåller man medlemmar och får även nya. 

Bildbedömning. 
De flesta klubbar har en bedömningsgrupp. Seminarium i bildbedömning kom på 
tal, kanske vore det dags igen. 

ÖFD:s framtid. 
Frågan kom om ÖFD offentliggör sig.  
Det ligger mer på de enskilda klubbarna, det är ju klubbarna som är medlemmar i 
ÖFD. 

 

 



 

ÖFD-nytt 2017-01  7/7 

 

Övriga frågor. 
Fotomaraton, Fotoklubben Norrköping frågade om något tips på en bra 
programvara som hanterar fotomaraton.  
Gemensamma utflykter efterfrågas. Tips kom upp om att ha någon i norra delen 
och någon i södra delen. 
Skicka in inbjudan om utflykter till ÖFD som kan lägga ut det i kalendern på 
hemsidan. 

Nästa klubbledarträff. 
Uppföljning av dagens frågor. Huskvarna FK erbjöd sig att ha klubbledarträffen hos 
sig till hösten, oktober/november. 
Förslag på att en klubb tar ansvar för klubbledarträffen och ordnar med lokal och 
fika. Distriktet står för programmet. Träffarna bör vara en gång om året. 

Anteckningar förda vid klubbledarträffen i Eksjö 2017-01-22 av 
Laila Mikalsen Sundström 
Sekreterare ÖDF 

 


