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Styrelsen	  för	  Fotoklubben	  Zoom	  avger	  härmed	  följande	  verksamhetsberättelse	  för	  år	  2012	  

	  

Styrelsen	  har	  haft	  följande	  sammansättning:	  Ordförande	  Rolf	  Wiking,	  kassör	  Kjell	  Sternberg,	  
tävlingsledare	  och	  sekreterare	  Samuel	  Andersson	  samt	  ledamöterna	  Kurt	  Gustavsson	  och	  Johannes	  
Larsson.	  Ersättare	  Benny	  Karlsson	  och	  Ulla-‐Britt	  Sandvall.	  

Styrelsen	  har	  haft	  6	  sammanträden	  under	  året.	  Den	  19	  januari	  hos	  K-‐G	  Rosander,	  den	  3	  mars	  hos	  

Ulla-‐Britt	  Sandvall,	  den	  10	  maj	  hos	  Kjell	  Sternberg,	  den	  6	  september	  hos	  Rolf	  Wiking,	  den	  1	  november	  
hos	  Kjell	  Sternberg	  och	  den	  10	  december	  hos	  Rolf	  Wiking.	  

Antalet	  medlemmar	  i	  klubben	  är	  vid	  årets	  utgång	  36st	  

Klubben	  har	  haft	  11	  månadsmöten	  enl.	  följande:	  

Den	  10	  januari.	  	  Birgitta	  Hallkvist	  föreläser	  och	  visar	  bilder	  från	  ett	  arbetslöshetsprojekt.	  
Mötesvärden	  Johannes	  Larsson	  visar	  ett	  bildspel.	  

Den	  2	  februari.	  	  Årsmöte,	  årsmötesförhandlingar	  under	  ledning	  av	  Birgitta	  Ström.	  Mötesprogram?	  

Den	  13	  mars.	  	  Samuel	  Andersson	  häller	  föredrag	  om	  photomerge	  i	  Elements.	  Johannes	  leder	  

bildkritik.	  

Den	  10	  april.	  	  Resultat	  från	  Närke	  Bergslags	  Foto	  i	  Kopparberg	  redovisas.	  

Den	  8	  maj.	  Klubben	  håller	  möte	  hos	  Birgitta	  Hallkvist	  i	  Hjälmarstrand.	  

Den	  12	  juni.	  Klubben	  håller	  månadsmöte	  i	  Brevens	  Bruk.	  Fotografering	  i	  bruksmiljö.	  

Den	  14	  augusti.	  Klubben	  besöker	  Richard	  Brixels	  skulpturutställning	  i	  parken	  på	  Kvarnbacken	  
Odensbacken.	  Därefter	  ett	  studiebesök	  hos	  Per	  Johansson	  i	  PROCARD-‐studion.	  

Den	  14	  september.	  Besöktes	  vi	  av	  Stillebenfotografen	  Bengt	  O	  Pettersson	  från	  Stockholm.	  Mötet	  

hölls	  i	  Askers	  församlingshem.	  Bengt	  visade	  oss	  en	  svampfotografering	  och	  efterföljande	  
bildbehandling.	  

Den	  9	  oktober.	  Besöktes	  vi	  av	  Pressfotografen	  Lennart	  Lundqvist.	  Lennart	  är	  fotograf	  på	  Nerikes	  
Allehanda	  och	  visade	  många	  bilder	  från	  jobbet	  som	  pressfotograf.	  

Den	  13	  november.	  Johannes	  Larsson	  leder	  oss	  i	  det	  populära	  inslaget	  bildkritik.	  Medlemmar	  hade	  

med	  sig	  egna	  bilder	  som	  kritiserades.	  

Den	  11	  december.	  Samuel	  Andersson	  visar	  bilder	  och	  berättar	  om	  en	  vandring	  i	  Kebnekaisemassiven.	  

Tävlingen	  Månadens	  bild	  har	  fortsatt	  även	  detta	  år.	  Reglerna	  har	  förändrats	  något	  i	  avsikt	  att	  få	  flera	  
medlemmar	  att	  delta.	  Startavgiften	  har	  tagits	  bort	  och	  ett	  poängsystem	  premierar	  deltagande	  även	  
utanför	  prispallen.	  Tävlingen	  mynnade	  ut	  i	  att	  Birgitta	  ström	  blev	  årets	  fotograf.	  

Klubben	  har	  haft	  en	  kurs	  i	  systemkamerateknik	  och	  fotografi.	  	  30	  stycken	  intresserade	  hade	  anmält	  

sig.	  Kursen	  vände	  sig	  främst	  till	  allmänheten,	  flertalet	  anmälda	  var	  inte	  klubbmedlemmar.	  Kursen	  
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startade	  i	  Samverkarnas	  lokaler	  i	  Odensbacken	  den	  15	  januari	  och	  avslutades	  den	  25	  mars.	  
Kursledare	  var	  Rolf	  Wiking	  och	  Johannes	  Larsson.	  Kursen	  genererade	  ett	  antal	  nya	  medlemmar	  och	  

ett	  välkommet	  kassatillskott,	  se	  resultaträkning.	  

Under	  hösten,	  med	  start	  den	  9	  september,	  genomfördes	  en	  kurs	  i	  digital	  bildbehandling,	  Photoshop	  
Elements	  10.	  Kursen	  hölls	  i	  Folkasboskolan	  Pålsboda	  under	  ledning	  av	  Johannes	  Larsson.	  	  Ett	  tjugotal	  
var	  anmälda.	  Förutsättningarna	  var	  dem	  samma	  som	  vårens	  fotokurs.	  Även	  denna	  genererade	  nya	  

klubbmedlemmar.	  

Lördagen	  den	  24	  mars	  var	  ett	  antal	  medlemmar	  uppe	  i	  Kopparberg	  där	  Ställdalens	  FK	  redovisade	  
årets	  Närke	  Bergslag	  Foto.	  Mera	  måttliga	  resultat	  kunde	  konstateras	  från	  vår	  klubb.	  I	  sammanträde	  
där	  beslutades	  att	  FK	  Zoom	  arrangerar	  tävlingen	  2013.	  

Den	  19	  april	  öppnar	  klubben	  en	  bildutställning	  i	  Galleri	  Idesta,	  i	  Resta.	  Utställningen	  pågår	  några	  

veckor	  framåt.	  Ca.	  200	  besökare	  kunde	  räknas	  in.	  	  

Den	  24	  maj	  var	  klubben	  inbjuden	  till	  FK	  Focus	  traditionella	  Rånnestaträff,	  något	  tiotal	  medlemmar	  
fans	  med	  där	  ute.	  

Den	  6	  juni	  var	  ett	  besök	  på	  Knuthöjdsmossen	  och	  Björskogsnäs	  påbjuden.	  Mycket	  dåligt	  väder	  gjorde	  
närvaron	  låg.	  

Den	  21	  –	  22	  september	  gjorde	  klubben	  en	  fotoutflykt	  till	  en	  av	  landets	  största	  bilkyrkogårdar,	  

Båstnäs	  ett	  par	  mil	  söder	  om	  Töcksfors.	  Tio	  medlemmar	  följde	  med	  dit.	  Övernattning	  gjordes	  i	  
vandrarhem	  i	  Töcksfors.	  

	  

Inom	  styrelsen	  har	  utveckling	  av	  klubben	  inte	  minst	  i	  försök	  att	  öka	  antalet	  medlemmar	  i	  allmänhet	  

och	  bland	  yngre	  i	  synnerhet	  diskuterats.	  Utökad	  kursverksamhet	  mot	  allmänheten	  är	  ett	  sådant	  
exempel.	  Vidare	  har	  styrelsen	  infört	  under	  året	  ett	  rullande	  mötesledarskap,	  detta	  bland	  flertalet	  
styrelseledamöter.	  	  Även	  bildutställningar	  är	  exempel	  på	  exponering	  mot	  allmänheten.	  

Till	  sist	  vill	  styrelsen	  tacka	  för	  det	  intresse	  som	  visats	  oss	  och	  överlämnar	  härmed	  

verksamhetsberättelsen	  för	  årsmötets	  granskning.	  

Pålsboda	  i	  januari	  2013	  

	  

Rolf	  Wiking	   	   	   Samuel	  Andersson	   Kjell	  Sternberg	  

	  

Kurt	  Gustavsson	   	   Johannes	  Larsson	  

	  

Ersättare:	  Benny	  Karlsson	   	   Ulla-‐Britt	  Sandvall	  


