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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 
 

Styrelse.  
Ordförande Bernt Magnusson                                    
Vice ordförande     Sonia Aspåker                       
Sekreterare      Tomas Hermann                                
Kassör      Bengt Salander                                       
Ledamot                                     Birgitta Andersson 
Ledamot                                     Richard Hagdahl 
Suppleanter       Martin Andersson                                 
Suppleanter                                Urban Kihlström                          
 
Övriga funktionärer. 
Revisorer      Roland Svensson & Sten Andersson.                                                 
Revisorssuppleanter     
Valberedning      Roland Thomas.                    
Tävlingsledare     Richard Hagdahl.  
Klubbmästare      Richard Hagdahl. 
Pressombud                               Bernt Magnusson. 
Samordnare Team KRIFO        Jan-Thomas Stake. 
Hemsideansvarig                       Richard Hagdahl & Tomas Hermann.                                                   
Klippboksansvarig                     Birgitta Andersson. 
Utställningsansvarig                  Roland Svensson. Urban Kihlström, Sonia Aspåker, Bernt Magnusson-  
                                                   tillika sammankallande.                                                        
Kalenderansvarig                       Roland Thomas. 
Ansvarig för bildbedömning     Richard Hagdahl. 
Studieledare                               Bengt Salander. 
Materialansvarig                        Martin Andersson. 
 
Medlemmar. 
Kristinehamns fotoklubb har under 2016 haft 44 betalande medlemmar och 2 hedersmedlemmar. 
Det har registrerats 6st nya medlemmar 2016, 3 män och 3 kvinnor. Sammanfattningsvis var det vid 
årets slut 52 registrerade medlemmar, 24 kvinnor och 28 män. 
Nya medlemmar slussas in i verksamheten via ett mentorskap. Meningen är att en etablerad medlem 
tar hand om ny medlem genom att vara behjälplig vid möten, visa lokalen, informera om 
verksamheten, svara på frågor mm.  
Under 2016 har tyvärr två trogna medlemmar i klubben, Stig Klintell och Urban Kihlström, lämnat oss 
pga sjukdom och dessvärre avlidit.  
 
Årsmöte. 
Klubbens medlemmar samlades till årsmöte den 3:e februari. Efter avslutat möte lämnades bilder in till 
tematävlingen ”Kontakt”. 
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Extra årsmöte. 
Onsdag 26:e oktober hade klubben ett extra insatt årsmöte för att diskutera klubbens framtid då det 
varit mycket diskussioner om klubbens nuvarande struktur och samansättning.  
Årsmötet röstade fram att klubben fortsättningsvis skulle bedrivas utan en styrelse och då istället med 
en administrativ grupp på tre personer. Mötet röstade fram att Richard Hagdahl, Tomas Hermann och 
Lars-Gunnar Nyqvist skulle ingå i gruppen. Kassörens position blir fortsättningsvis ett 
förtroendeuppdrag. 
Då det även diskuterats att byta till en billigare lokal röstades det för att behålla den befintliga lokalen, 
vilket medför ett större engagemang från samtliga medlemmar för att vi ska ha råd med detta. Detta ska 
genomföras med initiativ från medlemmarna där admingruppen är ett stöd i det arbetet.  
Varje enskild medlem kommer då få en mer betydande roll för föreningen och ökad känslan av 
tillhörighet. 
 
Styrelsemöten. 
Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året. 
Ett extra styrelsemöte angående omorganisation av klubben genomfördes 17:e oktober.  
 
Administrationsmöten. 
Den nya administrationsgruppen har haft tre möten efter det extrainsatta årsmötet. Två protokollförda 
och ett diskussionsmöte. 
 
Klubbens mål för 2016. 
Att efter färdigställandet av projektet årsdagbok ”365 ögonblick i Kristinehamn” sälja boken. 
Att engagera så många medlemmar som möjligt vid bildbedömningar och övriga klubbaktiviteter som 
bl.a. utflykter mm. 
 
Aktiviteter. 
Klubben har arrangerat flera aktivitetskvällar varje månad, undantaget juli, med följande innehåll: 
Arrangerat egna fototävlingar. 
Besök på Arvika fotofestival. 
Bildinlämning Värmlandsfoto. 
Studiecirklar. 
Redovisning av klubbens fototävlingar. 
Fotoutflykter. 
Deltagit i Cupcakekalaset.  
Fritidsmässan. 
Temakväll Lightroom. 
Två öppet-hus kvällar i samband med Kulturkalaset. 
Fotovandring Kristinehamn i samband med Kulturkalaset. 
Fotovägg vid Turistbyrån i sambans med Kulturkalaset. 
Lämnat bilder till Turistbyrån och kommunen. 
Julavslutning med glögg, pepparkaka och bildvisning av Roland Thomas. 
Julmarknad Gustafsviks herrgård. 
 
Kristinehamn 365 ögonblick 
Boken började säjas och levereras till företag mm. i mars månad. Boksläpp på Skeppsakademins 
bokhandel i Kristinehamn skedde 12:e mars kl 10:00 
 
Utflykter. 
Fotoutflykt till Vallebyggd mellan Skövde & Skara. 14:e maj med 15:e som reservdag uteblev pga 
dåligt väder. 
Fotoutflykt Älvhytteängen, Pershyttan och Järleån. 6:e juni. 
Fotoutflykt Lurö skärgård 9:e juli. 
Höstuppstart på Vålön med fotografering och frilufsliv. Utfärd med Stöten 14:e augusti. 
Mörker- & stjärnfotografering vid Hults sommarhem 2: oktober. 
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Utställningar. 
Sannabadet klubbens permanenta utställning där bilder byttes ut i mars. 
Under september månad arrangerar klubben den årliga ”Höstsalongen” på biblioteket. 
 
 
Studiecirklar. 
Två studiecirklar arrangerades under 2016.  
Den första genomfördes under senvintern med 6 deltagare och två cirkelledare i ämnet studioteknik. 
Den andra genomfördes under våren och försommaren med 5? deltagare och en cirkelledare i ämnet 
bygga hålkamera.  
Studiecirklarna arrangerades i samarbete med Studiefrämjandet.  
 
Fotomaraton. 
Den 28:e maj arrangerade klubben fotomaraton. Tävlingen vänder sig till medlemmar 
och allmänheten, för att under 5 timmar fotografera 10 st olika teman. 8 fotografer deltog och vinnare 
var klubbens egen Bernt Magnusson. 
 
Extern bild bedömningar. 
Bedömning åt Gotlands fotoklubb. 
Bedömning åt Värnamos fotoklubb. 
Bedömning åt Tidaholms fotoklubb. 
 
Klubblokalen. 
Diskussion om inköp av nya studioblixtar har inletts men inget resultat nåddes under 2016 utan frågan 
går vidare till 2017. 
Samma sak gäller för huruvida vi ska byta TV, inget beslut kunde fattas under 2016 så även den frågan 
går vidare till 2017. 
En ny projektorduk inköptes i december månad och monterades i lokalen.  
 
Uppdrag. 
14:e maj fotograferades cupcakekalaset av 2 fotografer från klubben. Martin Andersson var ansvarig. 
 
Värmlandsfoto. 
Värmlands fotoklubbar arrangerar årligen en gemensam fototävling. Bilderna lämnas in i början av 
januari och skickas vidare för bedömning till andra klubbar utanför Värmland. Arrangörskapet vandrar 
runt bland klubbarna och i år stod Karlskoga Fotoklubb för arrangemanget. Katalog med resultat etc. 
finns i klubblokalen. 
 
Kristinehamnskalendern 2017. 
Fotoklubben har under 2016 fotograferat och framställt en ny kalender inför 2017.  
Följande fotografer har fått bilder publicerade i kalendern; 
Lars Fredriksson, Tomas Hermann, Urban Kihlström, Roland Svensson, Roland Thomas,              
Bengt Salander, Sonia Aspåker, Eva Wall, Bernt Magnusson & Martin Andersson. 
 
Tidskrifter. 
Klubben har prenumererat på följande tidskrift: Digital FOTO.  
Som medlem i PSA och RSF får klubben deras tidskrifter. RSFs tidsskift finns nu mer endast som 
digital utgåva. 
 
Team Krifo. Internationella tävlingar resultat. 
Ingen information 
 
Utveckling administrationsgruppen. 
Torsdag 3:e november har administrationsgruppen sitt första möte där det diskuterades om hur 
medlemmarna ska bli mer integrerade och hur klubben ska fungera så att alla medlemmar ska känna 
sig delaktiga. Kassör Bengt Salander var inbjuden till detta möte. 
Det beslutades att KRIFO-gruppen på Facebook ska bli sluten och endast till för medlemmar, medan 
den nya Facebook-sidan blir öppen för alla att se och kommentera våra aktiviteter.  
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I samband med andra mötet med administrationsgruppen meddelade Lars-Gunnar Nyqvist att han och 
hans fru inte längre önskar medlemskap i föreningen av personliga skäl. 
Administrationsgruppen diskuterade tillsammans med kassör Bengt Salander om lämplig ny kandidat 
till gruppen. Önskemålet var en kvinna och gärna yngre för att få en utbredd fördelning i gruppen.  
Valet föll på Mikaela Börjesson som tillfrågades och accepterade.  
Hon valdes sedan in i gruppen vid det obligatoriska mötet i samband med julavslutningen 8:e 
december. 
 
Vidare så har administrationsgruppen under hösten lanserat en ny hemsida med ny medlemsinloggning 
där bokningsfunktioner för lokalen och bl.a. utrustning finns. Sidan var vid lanseringen inte helt klar 
men funktionsduglig. Arbetet med hemsidan pågår kontinuerligt.  
 
Administrationsgruppen kommer införa klubbkvällar på samtliga onsdagar där ingen annan aktivitet är 
inplanerad. Vissa kommer vara öppna för att icke medlemmar ska ha möjlighet att besöka klubben och 
se vår verksamhet. Klubbkvällarna kommer starta i februari 2017. 
 
 
Resultat klubbtävlingar 2016 
 
Klubbmästerskap Enbild 
 
Färgbild                                          Monochrome                                   Digitalt       
1 Roland Svensson 1 Eva Svärdh                             1 Tomas Hermann    
2 Urban Öhrfeldt 2 Roland Thomas                      2 Richard Hagdahl   
3 Roland Svensson 3 Roland Svensson                    3 Roland Thomas     
4 Eva Svärdh 4 Tomas Hermann                     4 Eva Svärdh     
5 Tomas Hermann 5 Roland Thomas                      5 Martin Andersson 
  
Kollektionstävling 
 
Färgbild                                          Monochrome                                   Digitalt                               
1 Roland Svensson 1                                                 1 Eva Svärdh                                          
2 Eva Svärdh                              2                                                 2 Roland Thomas     
3 Sonia Aspåker 3                                                 3 Roland Svensson    
4 Sten Andersson 4                                                 4 Sten Andersson    
5 Elsie Welin 5                                                 5 - 
 
Tematävling Kontakt 
 
Färgbild                                       Monochrome                                     Digitalt                                
1 Roland Thomas   1 Roland Thomas                          1 Roland Thomas                                                      
2 Bernt Magnusson     2 Roland Thomas                          2 Martin Andersson                                                               
3 Roland Thomas  3 Roland Thomas                          3 Martin Andersson     
4 Sten Andersson                    4 Gudrun Ceasar                            4 Roland Svensson 
5 Sten Andersson                    5 Gudrun Ceasar                            5 Gudrun Ceasar 
 
Damernas 
 
1  Eva Svärdh 
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Kristinehamn 2017-02-01 
 
Styrelsen 2016 
 
 
 
Bernt Magnusson                  Sonia Aspåker                               Bengt Salander 
Ordförande                         V. ordförande                             Kassör 
 
 
 
 
Tomas Hermnn                      Birgitta Andersson                    Richard Hagdahl         
Sekreterare                           Ledamot                                  Ledamot                  
 
 
 
 
 
 
 
Admingruppen 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Hagdahl                                          Mikaela Börjesson                                                 Tomas Hermann  
 
 


