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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för DANDERYDS FOTOKLUBBS 69:e verksamhetsår 2019
FÖRTROENDEVALDA:
Styrelse: Ordförande Inga Nathhorst, vice ordförande Dag Sjöblom, kassör Lars-Gunnar
Lindfors, sekreterare o tävlingsdatabas Jan Bergman, Robert Hultman, 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
2019 hade klubben 65 (54) medlemmar – varav 3 är pristagare i Karby gårds tävling ”Ditt
Täby”. DFK har haft 10 ordinarie månadsmöten med besök av 5 välrenommerade fotografer
Göran Segeholm, Ola Billmont, Håkan Elofsson, Alexander Mahmoud och Stefan F
Lindberg. Styrelsen hade 8 styrelsemöten.
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?
TÄVLINGAR: DFK har hållit 5 deltävlingar i klubbmästerskapen och en Minimara och för
11 året ”En dag den 25 april”
Klubbmästare » tävlingssäsongen hösten 2018 / våren 2019 är Lars-Erik Nordell digitalt
och för andra gången i printklassen. (Ställningen uppdateras löpande)
EXTERNA TÄVLINGAR: I distriktävlingen BILD-19 – arrangör Östra Svealands
fotoklubbar – utmärkte sig klubben. LARS-ERIK NORDELL blev BÄSTA FOTOGRAF,
Malin Jochumsen blev sammanlagt 4a och Birgit Bodlund 6a och Marika Lindbom placerade
sig väl. Danderyds fotoklubb blev näst bästa klubb.
UTSTÄLLNING: i augusti hade fotoklubben en utställning på Karby gård som vann många
lovord. 24 fotografer ställde ut 57 verk.
BILD-gruppen som började 2016 möts numera i Danderyds hembygdsförenings lokal.
DFK blev medlem i hembygdsföreningen i maj 2019 och gruppdeltagarna blir också
medlemmar hos DHF någon lokalkostnad utgår inte.
DFK bidrar aktivt till hembygdsföreningens verksamhet t ex med nya foton att jämföra med
äldre till årskalender och från fester t ex Valborg och Midsommarafton.
Gruppen har 12 medlemmar och träffades 10 gånger.
2020 i mars Styrelsen

