YSTADS FOTOKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2013
Ystads Fotoklubb har under året haft tjugoen klubbmöten inräknat en
grillkväll på stranden vid Nybro som avslutade vårsäsongen. Den avhölls i
hällande regn.
Vi har haft två utflykter. Vårutfärden på Kristihimmelfärdsdagen gick till
Skogshuset Enefälad och höstutfärden förlades till Stenshuvud och Kiviks
Art.
Styrelsen, som under det gångna året haft åtta sammanträden, har bestått
av ordf. Bengt Svensson, v. ordf. Åke W Karlsson, kassör Christer Pålsson,
sekr. Arne Hansson samt Ragnar Andrén. Suppleanter har varit Björn
Lindqvist och Lars-Ola Damm. Medlemsantalet var under året 67 st.
Klubbträffarna har besökts i genomsnitt av 20 personer. Vårflykten lockade
10 deltagare, och höstutflykten 7.
Vi har deltagit i två externa tävlingar. Femton av våra fotografer deltog i
Trekantkonkurrence som Jernbanerne arrangerade och där antalet bilder
alltid är 15 st från varje klubb. Vi var sex deltagare från Ystad som tog oss
över ”broen” och fick en trevlig dag i Köpenhamn i samband med tävlingen.
Trekampen arrangerades av oss och med ett 60 tal besökare på vernissagen,
varav nära hälften från vår klubb. I tävlingen deltog vi med 99 bilder av 16
fotografer.
Resultaten
för
klubben
blev
andra
plats
både
i
Trekantkonkurrence och i Trekampen.
Vi har deltagit i ett Ystads arrangemang, ”Kulturfjesk”, under tre dagar i
september då 12 av klubbens medlemmar ställde ut bilder i Världsbutikens
lokaler vid Stortorget, och under november-december ställde 16 medlemmar
ut bilder på Biblioteket.
Klubben har under året haft två bildbedömningsuppdrag, Helsingborgs FK
och Bollnäs FK .
På klubbkvällarna har vi haft kurs i bildutveckling i samarbete med
Medborgarskolan. Under våren hade vi också en bildanalyskurs på
torsdagskvällen mellan våra klubbmöten, med Bengt Svensson som ledare
och under hösten höll Christer Rasmusson i en hemsidekurs, även dessa i
samarbete med Medborgarskolan.
Vi har ett årligt utbyte med Österlens FK och i år den 23 oktober besökte
åtta medlemmar från vår klubb Simrishamn och i den återkommande
tävlingen mellan klubbarna blev det en knapp förlust för vår del.
Bildbedömare var Emma Karp Lundström (äppeltavleskaparen).
Arne Hansson
sekr.

