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Östsvenska Fotodistriktet (ÖFD) arbetar för anslutna klubb-
medlemmars vidareutveckling inom fotokonsten bl.a. genom 
årliga seminarier och genom fototävlingen Östsvenskan.          
Vi arbetar också för utökat samarbete mellan klubbarna i 
distriktet genom att via hemsidan www.ofd-fotoklubbar.se och 
i Nyhetsbrevet skriva om klubbaktiviteter, föreläsningar och 
utflykter. Vi gillar särskilt många kontakter med distriktets 
fotoklubbar men även med unga och gamla som vill starta en 
fotoklubb! 

 
Ordföranden har ordet 
Intresset för Östsvenskan verkar ha ökat. Det var 
173 bidrag inlämnade i år som innebär en ökning 
med 50 % sedan 2015. Vilket jag tycker är riktigt 
roligt. Den digitaliserade delen ökar och ändå håller 
påsiktsdelen sin plats. Båda är viktiga! 
 
Att fotografera är stort, som jag har belyst tidigare. 
Det har aldrig fotograferats så mycket som nu och 
det finns hur många medier som helst, att visa sina 
alster på. Vilket gör att vi i klubbarna måste fundera 
på hur vi utvecklar vår verksamhet för att möta 
intresset. 
 
Vår uppgift i klubbarna kan vara att hålla igång 
diskussionen om vad som kännetecknar en bra bild, 
inte bara, att det är en bild. Det finns ju en 
konstnärlig del i fotograferandet också. Likväl en 
dokumenterande del som är viktig för vår utveckling. 
 
En annan del är hur bevarar vi dagens bilder för att 
man i framtiden skall kunna se våra bilder som är 
tagna under vår tid. Den digitala världen är snabb 
med den kan också försvinna lika snabbt och vad har 
vi då kvar att visa upp om bara 100 år?  
 
Nåt att samlas omkring?  
 
Mats Larsson Kindeland 
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Östsvenskan 2018 
Nästa års Östsvenskan kommer att arrangeras 
av Vetlanda Fotoklubb. 

Distriktets fotografer inbjuds härmed till 2018 
års Östsvenskan, tävlingsklasser är följande: 

Klass A – Påsiktsbilder.  
Påsikt kollektion om 3 bilder, fritt tema. 
 
Klass B – Projektion/digitalbild  
Enstaka bild max 2 bilder, fritt tema. 
 
Klass C – Projektion/digitalbild  
Enstaka bild max 2 bilder, tema ”Glasklart” 
 
Klass Klubbtävling  
Bästa klubb utses 
 

Information om Östsvenskan med Klasser och 
Allmänna Regler finns på ÖFD:s hemsida: 
 

http://www.ofd-fotoklubbar.se/ 
 

 

Fotoutflykt Överums Bruk 
Ankarsrums FK inbjuder till en fotoutflykt till 
Överums bruksmuséum. Det kommer att bli en 
guidad tur men det kommer också att finnas 
tid för fotografering på egen hand. 
Samling kl. 18.00 den 13/6  
Entré 30:- 
Var och en ansvarar för egen förtäring. 
 
Om man har några frågor ringer man till Stellan 
Karlström på mobil nr 072 329 19 21 
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Årsstämman och Östsvenskan 2017 
Årets Östsvenskan och sedvanliga Årsmötesförhandlingar gick av stapeln 
söndagen den 2 april. Arrangörsklubb var Värnamo Fotoklubb som hade valt 
att ha hela evenemanget på Tallnäs Stiftsgård. En mycket vacker plats och  
det gavs möjlighet till att fördriva lite tid för eget fotograferande. 

På plats var det representanter från 11 fotoklubbar (av 15 klubbar) och ett 
35 talet deltagare närvarande.  

Det var inlämnat totalt 173 tävlande bidrag fördelat på klass A 26st 
kollektioner, klass B 82st bilder och klass C 65st bilder. Föregående år har det 
varit för år 2015, 146 bidrag och för år 2014, 114 bidrag, vilket är glädjande 
att intresset för Östsvenskan har ökar. 

I klubbtävlingen, Bästa klubb blev vinnarna: 
Klass A kollektion, fritt tema, Söderköping 
Klass B projektionsbild, fritt tema, Vetlanda 
Klass C projektionsbild, fritt tema, Eksjö 

Styrelsen för Östsvenska Fotodistriktet tackar för ett mycket trevligt och väl 
genomfört arrangemang. Ett speciellt tack till juryn som kom från 
Skillingaryds Fotoklubb som presenterade bilderna på ett förtjänstfullt sätt. 

Tack till arrangörsklubben Värnamo Fotoklubb, tävlande fotografer och 
deltagare. 

Mats Larsson Kindeland 
Ordförande ÖFD 
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Protokoll för Östsvenska Fotodistriktets Årsstämma  
Tallnäs Stiftsgård 2 april 2017 
Ca 35 deltagare 

§1 Distriktsstyrelsen ÖFD:s ordförande Mats Larsson Kindeland förklarade 
stämman öppnad. 

§2 Till stämmans ordförande valdes Kalle Palmaer, Värnamo Fotoklubb. 

§3 Till sekreterare valdes Laila Mikalsen Sundström, Eksjö Fotoklubb. 

§4 Dagordningen godkändes av stämman. 

§5 Stämmans behöriga utlysande godkändes. 

§6 Två justeringsmän valdes att jämte ordförande justera protokollet och att 
tjänstgöra som rösträknare vid stämman. Dag Haugum, Fotoklubben 
Norrköping och Joacim Wiberg, Värnamo Fotoklubb. 

§7 Upprop av delegater och fastställande av röstlängd gjordes och 11 klubbar 
av 15 var närvarande. Dessa 11 klubbar var: 
Eksjö Fotoklubb 
Fotoklubben Norrköping 
Huskvarna Fotoklubb 
Ingatorps Fotoklubb 
Kisa Fotoklubb 
Linköping Fotoklubb 
Restad Fotoklubb 
Söderköpings fotoförening 
Vetlanda Fotoklubb 
Värnamo Fotoklubb 
Åtvidaberg Fotoklubb 

§8 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 föredrogs av Mats Larsson 
Kindeland, Linköpings Fotoklubb. (bilaga 1).  

§9 Ekonomisk rapport. Distriktsstyrelsens kassör Sören Andersson, Ingatorp 
Fotoklubb redovisade kassarapporten för verksamhetsåret 2016-01-01—
2016-12-31. (Bilaga 2) 

§10 Revisionsberättelsen redovisades skriftligt av Gunnar Bäckström och Arne 
Andersson. (Bilaga 3) 

§11 Distriktsstyrelsens ansvarsfrihet godkändes av stämman. 
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§12 Årsavgiften bestämdes till 15 kr/medlem i varje klubb. Sista 
inbetalningsdatumet till distriktet ska ske senast 1 maj varje år. 

§13 Bordlagda ärenden. Det fanns inga bordlagda ärenden. Inga inkomna 
motioner. 
Styrelsen har förslag på att ändra mandattiden för ordförande till 2 år i 
stället för 1 år. Stämman godkände förslaget enligt röstning. 

§14 För kommande distriktsstämmor valdes följande fotoklubbar som värdar: 
2018 – Vetlanda Fotoklubb. 
2019 – ställdes frågan till Linköping Fotoklubb eller Åtvidabergs Fotoklubb. 

§15 Val av ordförande för ÖFD för en tid av ett år blev Mats Larsson Kindeland, 
Linköpings fotoklubb. 

§16 Val av två ledamöter till distriktsstyrelsen för en tid av två år blev Dag 
Haugum, Fotoklubben Norrköping och Nils Holmén, Huskvarna Fotoklubb. 

§17 Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år. Dessa ska väljas från 
påföljande års stämmoarrangör. Det blev Marianne Lindblom och Helena 
Holmstrand, Vetlanda Fotoklubb. 

§18 Val av två revisorer för en tid av ett år valdes Arne Andersson och Gunnar 
Bäckström. Revisorssuppleanter hänskjuts till styrelsen. 

§19 Val av valberedning för påföljande år och sammankallande för denna valdes 
Värnamo Fotoklubb. 

§20 Inga övriga val. 

§21 Övrigt. Mats Larsson Kindeland presenterade förslag på verksamhetsplan för 
2017. Helgseminarium till hösten. Klubbledarträff i september/oktober som 
kommer att hållas i Huskvarna. Fotoutflykt, gemensamt? 
Stadgarna ska gås genom och modernisera dessa så de stämmer överens 
med dagens verksamhet. 
Styrelsen söker en webbansvarig. 

§22 Ordföranden för stämman förklarade distriktfotostämman för avslutad. 

Ordförande vid stämman/ Kalle Palmaer  Sekreterare/ Laila Mikalsen Sundström 
Justerare/ Dag Haugum och Joacim Wiberg 

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 
Bilaga 2 Kassarapporten 
Bilaga 3 Revisionsberättelsen 
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Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 

 

 

   Årsberättelse för verksamhetsåret 2016 

 

 

Årsmötet/stämman  
Söndagen den 3 april hölls årsstämman på Neva Books i Rimforsa. Stämman arrangerades av 
Kisa fotoklubb. I samband med stämman hölls fototävlingen Östsvenskan. 

Möten 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten: Konstituerande möte  
24/4-16 samt styrelsemöte 24/4-15 och 21/8-16 och 4/12-16  i Eksjö.  

Helgseminarium 
Seminarium i form av Workshop hölls på Moderskeppet i Jönköping lördagen den 22 oktober där 
man arbetade med fotoprogrammet LR- Lightroom. Det var 19 som deltog. Lärare i ämnet var 
Peter Györffy. 

Utflykt 
På initiativ av Linköpings fotoklubb så blev det en utflykt till Stendörrens naturreservat maj 2016. 
Det var flera medlemmar från några av distriktets klubbar som anslöt. 

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrevet utgavs 3 gånger under verksamhetsåret. januari, maj och december 2016.  

Medlemmar 
Distriktet hade vid stämman 15 medlemsklubbar och 480 medlemmar. 

Med denna redovisning tackar styrelsen för det gångna året. 
 
2017-03-01 

………………………………….  …………………………….. 
Mats Larsson Kindeland, ordf  Dag Haugum, vice ordf 

 

……………………………..  ……………………………….. 
Sören Andersson, kassör  Nils Holmén, ledamot 

 

…………………………………. 
Laila Mikalsen Sundström, sekreterare 
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Bilaga 2 Kassarapport 

Kassarapport Östsvenska Fotodistriktet 

160101-161231 

Saldo från föregående år 9841,87 
Medlemsavgifter 7515,00 
DIFO 2016 5520,00 6125,00
Avslut Borens FK 7381,42 
Kurs 20196,00 20188,00
Administration 6391,39
Saldo till nästa år   17749,90

50454,29 50454,29

Utgående Balans 

Plusgiro 17749,90 
Reservering Borens FK 7381,42 
Kapital   10368,48 

17749,90 17749,90 

Ingatorp 2017-01-20 

Sören Andersson 
          

Budget 2017 

Ingående behållning 10300,00 
Medlemsavgifter 7500,00 
Administration -6000,00 
DIFO 2017 5500,00 
DIFO 2017 -6500,00 
Programverksamhet -3000,00 

Utgående behållning 7800,00 
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Bilaga 3 Revisionsberättelsen 
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Östsvenskan i Tallnäs 2 april 2017. 
Här är pallplats resultatet från tävlingen. 

Ett stort grattis! 
 

KLASS A 
Påsiktsbilder, kollektion om 3 bilder. Fritt tema. 

 
1:a plats 

 

 
 

Fotograf: Gert Eliasson, Söderköping Fotoförening 
 

Guldplakett  
En mycket vacker och väl sammanhållen kollektion. Dessutom är varje bild för sig en njutning att titta på. De 

här bilderna höjer sig högt över nivån fina art bilder. Grattis till en toppkollektion.  
 

2:a plats 
 

 
 

Fotograf: Göran Sedvall, Åtvidabergs Fotoklubb 
 

Silverplakett 
Vid en snabb betraktelse av bilderna på litet håll uppfattas de som abstrakta. Vid en närmare studie upptäcker 
man de små människorna som går på tur och bilderna får en annan innebörd. Bilderna ger stöd åt varandra 
och skildrar på ett fint sätt den lilla människan i storslagen natur. Ett tips från juryn är att kollektionen skulle 

göra sig bra med svart passepartout 
  

3:e plats 
 

 
 

Fotograf: Jenny Persson, Huskvarna Fotoklubb 
 

Bronsplakett 
En kollektion av reportagekaraktär som skildrar en situation som kvinnan förmodligen tycker är obehaglig. 
Väntar hon på besked om egen eller anhörigs sjukdom? Bilderna väcker många frågor. En enstaka bild i 

kollektionen säger inte så mycket men tillsammans utgör bilderna en stark berättelse. Avsaknaden av andra 
människor i bilderna förstärker kvinnans utsatthet.  

 
Vinnare i klubbtävlingen i ovan klass blev Söderköpings Fotoförening 
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KLASS B 
Projektionsbild, enstaka bild. Fritt tema. 

 
1:a plats 

 

 
 

Fotograf: Gert Eliasson, Söderköping Fotoförening 
 

Guldplakett 
 Ett fantastiskt fint porträtt med mycket värme som direkt belade guld platsen.  Porträttet utstrålar en fin känsla 
mellan kvinnan och fotografen. Dessutom ett perfekt tekniskt utförande vad gäller exponering av ansiktet och 

valet av den mörka bakgrunden mot vilken håret vackert avtecknas. Även beskärningen är mycket bra. 
Vinnaren gratuleras. 

 
2:a plats 

 

 
 

Fotograf: Håkan Bley, Fotoklubben Norrköping 
 

Silverplakett 
 Den här bildens storhet bygger helt på det fina skuggspelet på löparbanan. Man kan tycka att åskådaren till vänster i 
bilden stör. Att maska bort en del av vänsterkanten tycker vi dock inte låter sig göras. Å andra sidan bidrar åskådaren 

till en sorts närvaro. Om en sådan här bild inte tas i ögonblicket är den ju förlorad. Här hinner man inte tänka på att 
vrida kameran något åt höger och vänta någon tiondels sekund innan man knäpper av. Något som kan göras vid 
redigeringen av bilden är att man maskar av något i överkanten så att den svarta grejen försvinner. En kul bild.  

 
3:e plats 

 

 
 

Fotograf: Helena Gunnarsson, Vetlanda Fotoklubb 
 

Bronsplakett 
Den här bilden var ingen självklar kandidat till en pallplats. Den avancerade dock så småningom för att slutligen hamna på 

brons. Det är fin landskapsbild med lugn atmosfär. Kompositionen utgörs av den runda vattenspegeln som omges av 
grönskan och där båten utgör navet. Årorna och dess speglingar förstärker det intrycket.  

 
Vinnare i klubbtävlingen i ovan klass blev Vetlanda Fotoklubb 
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 KLASS C 
Projektionsbild, enstaka bild. Tema: Arkitektur. 

1:a plats 

 
 

Fotograf: Göran Sedvall, Åtvidabergs Fotoklubb 
 

Guldplakett 
En bild med fin komposition där viadukterna bildar ett kraftfullt linjespel. Det finns ett djup som leder blicken in 

i bilden. Den mörka himlen ger tyngd åt bilden. En utmärkt arkitekturbild. Den gör sig mycket bra i svartvitt. 
  

2:a plats 
 

 
 

Fotograf: Arne Sundberg, Eksjö Fotoklubb 
 

Silverplakett 
En byggnad med fina mjuka svepande linjer. Med bra komposition har fotografen skapat en vacker svartvit 

bild av modern arkitektur. 
  

3:e plats 
 

 
 

Fotograf: Sven Arne Lagerstedt, Värnamo Fotoklubb 
 

Bronsplakett 
En icke helt ovanlig typ av bild. Här tycker vi att fotografen har lyckats mycket väl. Fina färger och fin 

komposition.  
 

Vinnare i klubbtävlingen i ovan klass blev Eksjö Fotoklubb 
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Klubbledarträff i Huskvarna 
 
. 
 
 

Vi håller på att planera för en klubbledarträff som kommer att vara i 
Huskvarna den 2017-11-19 kl. 10,00-15,00, boka in denna dag. Plats 
återkommer vi till. 
 
Träffen vänder sig till klubbledare i fotoklubbarna, där vi gemensamt kan 
diskutera aktuella klubbfrågor, det går bra att maila Mats Larsson Kindeland 
ordforande@ofd-fotoklubbar.se förslag på vad vi bör ta upp på träffen. 
 
Några punkter som vi från styrelsen kommer att ta upp är 

o Information om regelverk, märkning och hantering av 
inlämnandet bilder till Östsvenskan 

o Klubbverksamhet 
o Öka medlemsantalet 
o Få in ungdomar i verksamheten 
o Bilbedömning 
o Östsvenska Fotodistriktets verksamhet i framtiden 
o Övrigt 
o Nästa träff 

 


