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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för DANDERYDS FOTOKLUBBS 72:a verksamhetsår 2022

Styrelse: Ordförande Inga Nathhorst, vice ordförande Dag Sjöblom, kassör Lars-Gunnar 
Lindfors, sekreterare Agneta Pettersson, tävlingsdatabas Jan Bergman, Ewa Baczynska, 
Pontus Prins, Markus Wallinder.
Klubbmästare: Tomi Olsén
Valberedning: Jan Better sammankallande, Andreas Karlsson
Revisorer: Christer Morén och Lars-Erik Nordell. 

Under 2022 hade klubben 50 medlemmar (71 gratisåren 2020 och 2021). Klubben har 
haft 10 ordinarie månadsmöten varav de tre första via Zoom. DFK fick besök av 4 
professionella fotografer. Styrelsen hade 10 möten. 
  Klubben finns på www.danderydsfotoklubb.se och på Facebook i en privat grupp med 
klubbens namn. Klubbens e-postadress är foto@danderydsfotoklubb.se 
  Danderyds fotoklubb är medlem i riksorganisationen för Sveriges fotoklubbar, Svensk 
fotografi och i Danderyds hembygdsförening.

VERKSAMHET
DFK fick en plötslig och uppskattat tillfälle att i juni ställa ut på Djursholms Elverk.

Foton fr v: Bosse Sjöberg, serie i rummet Eri-Maria van der Spank, Lars-Gunnar Lindfors, Jan Bergman, 
Lars-Erik Nordell, Mats lönngren. 
Fler utställare: Bazcynska Ewa, Lilliemarck Ylva, Lindbom Marika, Nathhorst Inga, Nordin Lars, Pettersson
Agneta, Rosenberg Lee.

 DFK har återupptagit klubbmästerskapen. Tävlingarna bedöms av välrenommerade 
proffsfotografer som till egna bilder berättar om sina inspiratörer, om sitt yrkesval och 
ger utförliga motiveringar till tävlingsplacerade bilder. 
 Klubben har haft 4 deltävlingar i mästerskapen, en Minimara (dagsutflyckt) och den 
mångåriga dokumenteringen av ”En dag den 25 april”.
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Klubbmästare 2022 är Ylva Lilliemarck i digital klass och Lars-Erik Nordell i 
printklassen. 

 Utöver tävlingar har DFK fotouppgifter. Vi övar oss i att utveckla vårt bildseende och har
konstruktiva, positiva samtal om bilderna. ”Vad säger bilden”? Det är mycket lärorikt, 
emellanåt förbluffande, att höra hur andra uppfattar och associerar till din bild.

 Medlemstidningen Fokus har utkommit med 5 nummer. 

BILD-gruppen som började 2016 har åter kunnat träffas under hösten i Danderyds 
Hembygdsföreningens lokal. Gruppen har 10 medlemmar och träffades 3 gånger under 
hösten.

 Den avancerade kursen i bild för Stefan F Lindberg, bildjournalist, författare och 
masterkurslärare på Mittuniversitet, fortsatte nu med 7 möten i Danderyds 
hembygdsförenings lokal. 

 Medlemmar från DFK deltog i 40-årsjubilerande Planket i Mejtens gränd på söder i 
Stockholm. Lars Nordin tog en delseger i Stockholms maraton. Mats Lönngren m fl hade 
egna utställningar i Stockholm med omnejd.

Redovisning av medlemsaktiviteterna

 Månadsmöte, måndagen 10 januari 
Mötet genomfördes enbart via ZOOM. Lars Epstein, 
episk DN-fotograf,  bedömde bilder för årets första 
klubbmästerskap med temat "Helg". Vi hade enbart 
digitala bilder denna gång. Medlemmarna hade 
skickat in 30 bilder. Inga Nathhorst placerade sig på 
första plats och Lars-Erik Nordell på andra. 
Foto: Inga Nathhorst

Månadsmöte, måndagen 14 februari 
Mötet genomfördes enbart via ZOOM . 
Vi diskuterade insända bilder på temat "Ljus i mörker". 
Foto: Kenneth
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Månadsmöte inklusive årsmöte, måndagen 14 mars 
Mötet genomfördes enbart via ZOOM och 18 personer deltog. 
E er årsmötet visade Inga Nathhorst en presenta on från 
webben om ”Klassisk komposi on” av Kathryn Cassel. Vid 
e erföljande samtal fick vi förslag från deltagarna på 
konstruk va fotouppgi er: ”förmedla en känsla”, ”alla fotar 
samma mo v”, ”alla redigerar samma bild”.   

Månadsmöte, måndagen 11 april 

Vi träffades för första gången på länge på Träffpunkten, 
Enebytorg men vi gav sam digt möjlighet a  ansluta ll 
mötet via Zoom. Vi hade en fotouppgi  ”Fota en känsla” som 
redovisades och diskuterades. Det blev 14 bidrag med vi  skilda
känslor och u ryck både avbildande och gestaltande.

Foto: Björn Wiklander

Månadsmöte, måndagen 8 maj 

Ma as Sjölund, Fotomagica.net, var domare för 
andra etappen av årets klubbmästerskap. Temat 
var Kyligt. Ma as driver företaget FotoMagica och
ordnar workshops och kurser med fokus på in ma
landskap. 

Mötet hölls på Träffpunkten med utlovad 
möjlighet a  ansluta digitalt via ZOOM. Ma as var sjuk och kommunicerade via Zoom. Han hade spelat in 
en presenta on med sina egna bilder och berä ade om sin fotografiska utveckling. Han spelade också in 
sina bedömningar av placerade i den digital klassen. Tekniska problem uppstod a  få Ma as inspelning a
höras såväl i lokalen som via Zoom då datorn i lokalen både sände bilder via Zoom och ll projektorn och 
tvåvägsljud via en  konferenstelefon och datorn direkt. Vi blev tvungna a  koppla bort ZOOM för de få 
medlemmar som valt det alterna vet. 
  Medlemmarna hade skickat in 49 digitala bilder. Vinnare blev Lars-Erik Nordell med sin bild av e  
uppfriskande vinterbad – se ovan - och på andra plats kom Lena Lö lad.  
  De 23 ll mötet inlämnade bilderna i printklassen bedömdes av Ma as i e erhand och de placerade 
bilderna redovisades vid mötet i juni. Vinnare blev Gunnela Blomqvist och tvåa Lars-Erik Nordell.

Minifotomara, lördagen 21 maj  - se mötet 13 juni - Minifotomara, som vanligt arrangerad av Dag 
Sjöblom, ägde rum i Vaxholm mellan kl 10 och 16. Deltagarna fotograferade sex slumpmässigt valda mo v i
tur och ordning: Mi  deltagarnummer, Ögon, Trut, Konst, Komisk, Fåglar.
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Utställning på Elverket Djursholm, 12-30 juni
Utställare: Bazcynska Ewa, Bergman Jan,
Lilliemarck Ylva, Lindbom Marika, Lindfors Lars-
Gunnar, Lönngren Mats, Nathhorst Inga, Nordell
Lars-Erik, Nordin Lars, Pettersson Agneta,
Rosenberg Lee, Sjöberg Bosse, van der Spank
Eri-Maria,  

Månadsmöte, måndagen 13 juni

Vi gick igenom bidragen ll årets Minifotomara där fyra 
medlemmar deltog. Klubbmedlemmarna röstade fram 
”Bästa rulle” och ”Bästa bild”, som båda vanns av Sigrid 
Sjöblom. Dag Sjöblom delade ut priser ll vinnarna för 
respek ve mo v.

 Ma as Sjölund hade tagit ställning ll 25 printar. 
Gunnela Blomqvist erövrade första placering och Lars-
Erik Nordell andra.  

 Vi gick också igenom några inskickade bilder från ”En dag den 25 april”  – Bilden måste vara tagen 25 april –
Avsikten är ett tidsdokument. Det är en uppgift pågått länge i klubben. Hur ser dagen ut; vädret, gatulivet, naturen, 

hemma. Vad är modernt? Hur är vi klädda? – Gärna vardagslivet. 

Månadsmöte, måndagen 12 september 

På programmet stod bedömning i etapp 3 av klubbmästerskapet 
på temat Kollek on. Eric Roxfelt, bildjournalist med klassisk 
utbildning och världsomspännande verksamhet,  var domare och 
inledde med en presenta on av sin fotokarriär och inspsiratörer.  
Eric hade lagt ner möda på a  bearbeta samtliga deltagande 
digitala tävlingsbidrag och gick också igenom hur de kunde 
förstärkas genom framför allt beskärning.

 Nio kollek oner hade skickats in ll digital klass. Håkan Waltgård 
vann med sin kollek on ”Fototurist” och Lena Lö lad kom på 
andra plats. Sex kollek oner tävlade i printklass där Lars-Erik 
Nordell kom på första plats och Ylva Lilliemarck på andra. 

Månadsmöte, måndagen 10 oktober
Vid mötet diskuterade vi insända bidrag ll fotouppgi en ”I
kylskåpet”, e  tema som fick blandade recensioner av
medlemmarna. Bilderna speglade många infallsvinklar på ämnet.
 Däre er diskuterade vi bilder i  grupper u från Anna Claréns
punkter om bildanalys. Deltagarna, 17 personer, hade tagit med
egna utskri er a  diskutera.                             Bild: Ewa Baczynska
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Månadsmöte, måndagen 14 november 

De a var årets ärde och sista klubbmästerskap 
och hade temat "I mina kvarter". Tjugo 
medlemmar deltog i mötet.

Bilderna bedömdes av Malin Jochumsen, 
mångfaldigt prisbelönad både i Sverige (guld 
Årets bild) och interna onellt i en av världens 
största fototävlingar. Malin gav en uppska ad 

presenta on om sig själv och sin fotografering. 

Medlemmarna hade skickat in 39 bilder ll digital klass. Lars-Erik Angeklint (bild ovan) vann och Pia 
Schraml kom på andra plats. I printklassen fanns 18 bilder a  ta ställning ll. Lars-Erik Angeklint vann även 
printklassen och Agneta Pe ersson kom på andra plats.

Månadsmöte, måndagen 12 december
Klubben bjöd på Tomis fint kryddade glögg och luciabullar. 
  Klubbmästare 2022 är: Ylva Lilliemarck (digital klass) och Lars-Erik Nordell (printklass). GRATTIS! 
 Som tradi onen bjuder röstade de närvarande medlemmarna fram årets julkort från inskickade bidrag. 
Den vinnande bilden togs av Lars-Erik Nordell. 
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KASSARAPPORT FÖR TIDEN 2022-01-01 – 2022-12-31

BALANSRÄKNING Ingående balans
Tillgångar Eget kapital och skulder
Förutbetalt domännamn tom 2022 1 Eget kapital
Plusgiro 49 27 37-2 2021 års förlust
Företagskonto Nordea Förbet. medl.avg.r ll 2022

Förbetalda medlemsavgi er
Upplupna kostnader

Summa llgångar Summa eget kapital och skulder

Intäkter Kostnader
Medlemsavgi er 2020 2021 2022 Fördragshållare
Minimara 500 Lokalhyra
Erhållna bidrag Minimarakostnad 500
Ränteintäkt Nordea bankkonto 13 RSF, Riksförbundet medlemsavgi 700

Danderyds hembyggdsförening 450
zoom årsavgi  fr 9 sep
Domännamnsavgi  Loopia 174
Bankkostnader
Summar kostnader

Summa intäkter
Summa kostnader

Årets resultat

BALANSRÄKNING Utgående balans
Tillgångar Eget kapital och skulder
Förutbetalt domännamn tom 2022 1 Eget kapital
Plusgiro 49 27 37-2 Årets resultat
Företagskonto Nordea Förbetalda medlemsavgi er

Upplupna kostnader 0
Summa llgångar Summa eget kapital och skulder

 Inga Nathhorst, ordförande Dag Sjöblom, vice ordförande     Lars-Gunnar Lindfors

Ewa Baczynska Jan Bergman   Agneta Pe ersson

Pontus Prins Markus Wallinder

Revisorer

Christer Morén Lars Erik Nordell
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1 200
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2 800
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1 303
20 656

29 413
-20 656

8 758

14 951
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9 211 3 200

26 908 26 908

Danderyd  21 februari  2023
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