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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för DANDERYDS FOTOKLUBBS 68:e verksamhetsår 2018

Styrelse och övriga förtroendevalda:
Styrelse: Ordförande Inga Nathhorst,  vice ordförande Dag Sjöblom, kassör Lars-Gunnar 
Lindfors, sekreterare o tävlingsdatabas Jan Bergman, Mats Lönngren, Bertil Norberg, 
Markus Wallinder, Denise Vestin.
Klubbmästare: Tomi Olsén
Valberedning: Jan Better sammankallande, Andreas Karlsson
Revisorer: Christer Morén och Erik Mellgren. Revisorssuppleant Torbjörn Lind

Under 2018 hade klubben 54 (62) medlemmar och har haft 10 ordinarie månadsmöten 
med besök av 4 professionella fotografer. Styrelsen hade 6 möten. 

DFK har hållit 5 deltävlingar i klubbmästerskapen och en Minimara och för 10 året ”En 
dag den 25 april”
Klubbmästare »  tävlingssäsongen hösten 2017 / våren 2018 är Marika Lindbom för 
andra gången i digitalt och Lars-Erik Nordell i printklassen. Här är finns ställningen för 
hösten 2018» 

Externa tävlingar: Klubbmedlemmarna deltar också med framgång i distriktet SVEFO 
Östra Svealands fotoklubbars tävlingar – BILD-18, resultatlista »  Johan Fowelin var 
domare DFK blev näst bästa klubb (Enskede med ca 140 medlemmar vann). 
Ylva Lilliemark blev sammantaget 4:a och vann färgklassen, 1a o 3a. Mats Lönngren blev
10 sammantaget och Erik Mellgren 12a. + 4 hedersomnämnda, Inga Nathhorst 3st, Jan 
Bergman och Mats Lönngren varsin hedersomnämnd.

DFK har fortsatt med några oregelbundna inslag på månadsmötena dels Teknikkvart som
Lasse Lindfors håller i och dels Bildkvart ”Vad säger bilden” ingen av dem tar bara en 
kvart. Utöver tävlingarna har vi också haft fotouppgifter utom tävlan för att öva både 
teknik och att formulera sig i bild. Hur vill du att betraktaren ska reagera? Vad gör du 
då? 



 

Cirkel i Lightroom: Danderyds Hembygdsförening gav oss tillfälle att mötas i deras lokal.
Moderskeppet – onlinekurser, uppslagsverk, resurser och stöd - gav oss i februari åter 
samma starkt reducerad pris som 2017. Under hösten träffades cirkeln 4 gånger. 12 
medlemmar deltog. Cirkeln följde Mattias Karlssons introkurs och vi använde flera andra 
utmärkta resurser på sajten.

BILD-gruppen som började 2016 kunde åter mötas i o m att Danderyds hembygdsförening
fick tillstånd av kommunen att släppa in oss. Vi har 12 medlemmar och träffades 9 
gånger och är vanligen 8 närvarande.
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