YSTADS FOTOKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2014

Ystads Fotoklubb har under året haft tjugo klubbmöten inräknat en grillkväll vid Nybrostrand, som avslutade
vårsäsongen. Vi har haft två utflykter. Vårutfärden på Kristihimmelfärdsdagen gick till Nostalgimuséet i Tryde och
höstutfärden förlades till Eriksdal.
Styrelsen, som under det gångna året haft åtta sammanträden, därav ett som varit ”per capsulam”, 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 58 st. Klubbträffarna
har besökts i genomsnitt av 21 personer. Vårflykten lockade 13 deltagare, och höstutflykten 10.
Vi har deltagit i två externa tävlingar. Tolv av våra fotografer deltog i Trekantkonkurrence, som vi i Ystads FK
arrangerade. Trekampen arrangerades av Eslövs FK och åtta från vår klubb besökte vernissagen. I tävlingen
deltog vi med 111 bilder av 14 fotografer. Resultaten för klubben blev första plats både i Trekantkonkurrence och
Trekampen.
Klubben och Medborgarskolan har också ett gemensamt utställningsprojekt under 2014 med ett stort antal
bildkollektioner cirkulerande mellan olika institutioner och äldreboenden i Ystad och på Österlen. Ett antal av
klubbens medlemmar deltar med en eller flera kollektioner.
Efter detta projekt kände styrelsen ett visst behov av en utställningssamordnare. En förfrågan till Håkan Fredén
resulterade i att han åtog sig den uppgiften. Klubben har känt ett behov att synas utåt i en högre utsträckning än
tidigare, för att locka nya medlemmar samtidigt som medlemmarna får visa upp sina bilder. Till hjälp i det arbetet
har klubben införskaffat 30 glasade ramar i storlek 40x50 cm för utställningar. Den första utställningslokalen som
Håkans ”vaskade” fram var Maria konditoriet. Där ställde 6 medlemmar ut bilder under maj-juni.
Klubben har under året haft ett bildbedömningsuppdrag, FK Oktav i Hällefors
På klubbkvällarna har vi haft kurs i bildutveckling i samarbete med Medborgarskolan. Under våren och hösten har
vi också haft en bildanalyskurs på torsdagskvällen mellan våra klubbmöten med tre träffar varje termin, med Bengt
Svensson som ledare.
Vi har ett årligt utbyte med Österlens FK och den 23 oktober besökte fem medlemmar från den klubben oss. I
den återkommande tävlingen mellan klubbarna blev det en knapp vinst för vår del. Bildbedömare var Patrick Falk.
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