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Styrelsen för år 2017 har bestått av:
Ordförande/sekreterare:  Marianne Lindblom
Vice Ordförande:   Daniel Hjärtberg
Kassör:    Helena Holmstrand
Ledamot:    Lennart Olsson

Verksamhet under 2017:
Årsmötet 2017 hölls i klubblokalen den 26/1. Mötet beslutade om att frångå stadgarna då 
styrelsen ej blev fulltalig. Till nästa år föreslås en stadgeändring som gör det möjligt att variera 
antalet styrelsemedlemmar. På mötet avtackades de av avgående styrelsemedlemmar med en 
blomma från föreningen. Vi fick därefter avnjuta smörgåstårta och lyssna till kvällens föreläsare 
Lennart Gustavsson. Han visade bilder från sina smultronställen och berättade om hästmannen.

Styrelsemöten:
Under året har styrelsen haft 3 stycken protokollförda styrelsemöten. Eftersom styrelsen inte blev 
fulltalig vid årsmötet, har det fokuserats mest på medlemsmötena under året där även 
medlemmarna fått vara med att föreslå aktiviteter etc.

Månadsmöten:
Under 2017 har vi haft 8 stycken månadsmöten. 

På mötet i februari lottade vi om kaffe-värdar för 2017. Punkter från årsmötet gicks igenom då 
det var flera val som inte blivit tillsatta och en vädjan om namnförslag skickades ut. Vi bestämde 
även vid detta möte vad de nästkommande mötena skulle innehålla samt beslutade om vart årets 
Gökotta skulle gå av stapeln. Vi gick även igenom förslaget till tävlingsschemat. Efter detta så fick 
vi avnjuta fina bilder från Vetlandatrakten med omnejd som Bertil visade.

Marsmånadsmötet var vi på studiebesök hos Josefins Foto på Freja. Där visade hon många utav 
sina bilder och vi fick även en liten praktisk genomgång av hennes studio. Efter mötet stannade 
några medlemmar kvar för att göra i ordning och hänga upp bilder till vår utställning på Freja.

Månadsmötet i april började vi med att några medlemmar först samlades på Freja för att titta på 
Ingemar Claessons fantastiska fotoutställning. Därefter begav vi oss tillbaka till klubblokalen och 
hade en intern bildvisning av medlemmarnas inskickade bilder som vi tagit efter inspiration från 
studiebesöket hos Josefin. Redogörelse från årsstämman med resultat och diplom till våra 
medlemmar som fått detta. Vetlanda Fotoklubb tog hem klubbvinsten för fritt motiv och fick en 
vas samt diplom för detta. Sedan redovisades resultaten från den första tävlingen för året 
Svart/vitt där topp tre blev 1a Eva Jonasson, 2a Åsa Svensson, 3a Marianne Lindblom. Resultatet 
från den ombedömda kollektionstävlingen, från 2016, redovisades också på detta möte med 
följande resultat: 1a Lennart Olsson, 2a Eva Fernholm, 3a Alf Windborg.

Sista månadsmötet innan sommaruppehållet var i maj. På detta möte hade vi inte så mycket att ta 
upp. Vi spånade lite på förslag till jury inför Östsvenskan 2018, då vi är värdar för detta 
evenemang. Sedan fick vi avnjuta fina bilder från bl.a. Abisko och Bertil berättade om sina bilder 
och upplevelser därifrån. När vi hade vår utställning på Freja, var det en skolklass som varit där 
och tittat på våra bilder. Ann-Britt redogjorde för vad eleverna tyckte om våra bilder och delgav 
oss deras recension av bilderna.  



Månadsmötet i september gästades vi av Ingemar Claesson som visade oss och berättade om 
macro – fotografering och stackning. En mycket spännande föreläsning om detta fick vi av 
Ingemar. Utöver detta gick vi igenom lite klubbangelägenheter också.

I oktober hade vi Marie Gustavsson från Huskvarna fotoklubb på besök. Hon visade sina bilder 
och berättade om sitt fotograferande. Vi hade redovisning av både Gökottan och Fingalls minne 
detta möte. Vinnarna av Gökottan blev, 1a Karin Gustafsson, 
2a Åsa Svensson, 3a Karin Gustafsson. Vinnare i Fingalls minne blev: 1a Helena Gunnarsson, 
2a Åsa Svensson och 3a Eva Jonasson.

I november meddelade Helena Holmstrand att klubben nu har swish och att det går bra att 
använda detta betalningssätt för bl.a. kalendrar och passepartouter. Föreläsare för kvällen var 
Ann-Britt Farmare som visade sina fantastiska bilder från Pakistan och berättade om sitt arbete 
som hon utförde där som ung.
Redovisning av kollektions-tävlingen där följande placerade sig på topp tre: 
1a Marianne Lindblom, 2a Eva Jonasson och 3a Karin Gustafsson.

Sista mötet för året var i december. Här gick vi igenom lite från klubbledarträffen som Marianne 
deltog i. Vi fick en föreläsning av Istvan Csomortani där han berättade om sitt internationella 
tävlande i FIAP samt se hans mycket fina bilder från bl.a. Kina.
Redovisning av tematävlingen Glasklart där vinnare blev:
1a Istvan Csomortani, 2a Åsa Svensson och 3a Ann-Britt Farmare.

Stort GRATTIS till årets alla vinnare!

Klubben har under året gjort 4 bildbedömningar åt andra klubbar. Där olika personer har deltagit 
i dessa bedömningar. Klubben har även lagt till på RSF´s hemsida att vi tar emot bedömningar, 
vi måste ge för att själva kunna få våra bilder bedömda.

I februari anordnades sportlovsaktiviteten med fotografering. Detta var andra året som vi 
arrangerade denna aktivitet. I år var det lite mer åldersstyrt och det var endast två deltagare, varav 
den ena blev en hängiven medlem efteråt. Daniel, Marianne, Eva F och Åsa deltog som ledare.

I maj stod klubben även i år för konfirmationsfotograferingen i Vetlanda kyrka. Daniel och 
Marianne fotograferade konfirmanderna under 2 dagar. Jennie var med och hjälpte till en av 
dagarna.
Klubben fotograferade även i år på vikingamarknaden i maj, där flera av medlemmarna deltog 
som fotografer.

I juni var det dags för årets Gökotta. Sällevadsån med omgivning var årets resmål. Ann-Britt, 
Eva F och Cecilia var med och rekade området innan själva Gökottan, för att sedan kunna lotsa 
deltagarna till alla sevärdheter i området. På Gökottedagen var det 5 tappra eldsjälar som 
deltog och för första gången så hörde man göken gala! Dagen vart lyckad och deltagarna nöjda 
och glada.

Tack så mycket för detta år! 2018 väntar nya spännande utmaningar!
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