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Oktober 2020 

BLÄNDAREN 

Månadsmöte  söndag 25 oktober på ABF.  

 

Från Rörosmarknaden i år 

Foto: Tommy  Dahlberg 
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   Kanske tillsammans med någon? För 20 år sedan hade man faktiskt två ordförande ett tag. Något 

för oss? Kom gärna med tips till styrelsen. 

  

 

Söndag den 25 oktober kl.18.00  Månadsmöte. Redovisning av KM 3. Vi är några medlemmar, som 

visar bilder. 

Vi träffas i sal Tor, där det numera är coronaanpassat. Plats för 13 personer. Ta med eget fika. 

 

Inlämning av digitala bilder till KM 4 med tema ”Skugga” senast den 31 oktober. 

 

Söndag den 29 november kl. 18.00  Månadsmöte. Redovisning av KM 4. 

 

Fotoutställning i ABS:s lokal i Torvalla centrum inom ganska snar framtid. Vi börjar med att 

hänga bilder, som redan har visats i ABF:s café på Midgårdsgatan. 

 

Jag har kontakt med Jamtli om att vi gärna vill ha en fotoutställning i deras café. En utställning 

där vi har möjlighet att visa klubbens bredd. Alltså inget tema. Troligtvis blir det lite senare på våren 

2021. När vi har fått ett datum, så måste vi träffas och prata ihop oss. I dagsläget är vi 9 fotografer, 

som har anmält sitt intresse att var med. Men det finns plats för fler. Hoppas, att även du vill vara 

med. 

 

Youtube  Eva på ABF tyckte, att vår fotoklubb skulle gå ut de sociala medierna och berätta om vår 

verksamhet. Hon lyckades övertala Reinar, Björn N och mig att ställa upp!? Så nu finns vi både på 

Youtube och ABF:s hemsida. https://www.youtube.com/watch?v=zm5mTmER5JE  

 

Fikaträff. Vi har möjlighet att träffas och fika någon kväll framöver (helst torsdag) på 58:an på 

Prästgatan. Det är kommunen, som har en mötesplats här. Ligger strax bortom Regina. Vi kan boka 

den stora salen alldeles för oss själva. Pris 30 kr för kaffe och smörgås/kaka. Låter väl toppen? Man 

beställer det man vill ha senast dagen före, sen står allt framdukat till oss. Lämnar mer information 

när det blir aktuellt. 

 

Hoppas, att vi ses på söndag. VÄLKOMNA! 

Kerstin Andersson 

vice ordförande 

Hej alla vänner i fotoklubben! 

 

Ja, då är det så dags igen för ett nytt månadsmöte. Men du kommer väl ihåg att 

ställa tillbaka klockan, så att du kommer kl.18.00?? 

Till en början vill jag berätta, att Reinar tyvärr har blivit dålig och måste ta det 

lugnt i minst tre månader framöver. Därför har jag fått kliva in som ordförande 

fram till årsmötet i januari. Men hur gör vi sen? Är kanske just du sugen på att 

ta över ordförandeklubban?  



3 

Tommy Dahlberg har varit ute med Mariann på en dagstur till Bergtjärn i Jänsmässholmen 
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Foto: Tommy Dahlberg 
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Foto: Tommy Dahlberg 
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Ut och fota Jamtli 28 sept 

Studiecirkeln Ut och fota hade ett besök på Jamtli som tema den 28 september. Här är några av 

mina bilder från det tillfället. 
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En grå dörr av åldrat trä på en röd vägg. En medveten effekt ? 

Eller var det bara så att färgen inte räckte till båda dörrarna ? 

Något primitivt lås kan man tycka 
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Ett tak och en vägg blir bilder av olika mönster. Men vad gör man egentligen med en tom vägg?  

Ja med hjälp av Photoshop så kan man ju sätta upp lite andra bilder på den 

Text och foto Leif Pettersson 
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Så här färgglad och variationsrik kan en vanlig gång- och cykelväg bli när det är en stadsträdgårdsmäs-

tare inblandad i växtvalet. Planteringen finns mellan bilvägen och gång- och cykelvägen nedanför Ta-

velbäcksskolan i Odensala. Den utgör ett mycket bra skydd mot biltrafiken för dem som befinner sig på 

vägen på bilden. Några av växterna som ger denna varierande underbart vackra färgpalett är till väns-

ter en rad med gula färger från Björkar. De rödaste färgerna kommer från Lönnar och Rönnar, det 

brandgula från Oxbär, Häggar, Parkolvon och Bergrosor. Någon Fjäderkaragan med gula barrliknande 

blad skymtar i mängden och det gröna inslaget står Syrener, Rosentry och Skogsolvon för. 

Det är inte bara på hösten de här växterna är vackra. Eftersom de blommar under olika veckor under 

sommaren och har olika blomfärger är de till glädje för pollinerar och promenerare under flera måna-

der. Blomfärgerna är vita, gula, rosa eller gröna. Som om detta inte vore nog, får flera av buskarna 

vackra bär innan det är dags för bladens höstfärger. Här kan vi då se Oxbärets blanka blåsvarta bär, 

Parkolvonets först röda sedan mörkt blå, Rönnens mörkt brandgula, Bergrosens röda nypon, Skogsolvo-

nets klart lysande röda bär och Rosentryns brandgula. Den stadsträdgårdsmästare som har bestämt att 

de här växterna ska få pryda just den här platsen är Gerhard Wadensjö han var verksam som Ös-

tersunds stadsträdgårdsmästare från 1952 under 30 år till 1982. Ett av hans verk som är till glädje och 

fotomotiv nu och för lång, lång tid framåt. 

 

             Text/foto: Karin Edvardsson 
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Kerstin har snöat in (?) på fjärilar. 

Nu är det vinter 

Skogsgräsfjäril 

Vitfläckig guldvinge 

Nässelfjäril 

Text/foto: Kerstin Andersson 
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Tommy har varit på Rörosmarknaden i Norge i år. 
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Foto: Tommy Dahlberg 
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 Någonstans i Jämtland …... 
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..växte dom här. Men nu ligger dom i 

våran frys.  

Foto Leif Pettersson 
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Jag tycker det är något speciellt med 

gamla tegelbyggnader, så här kommer 

en dagsfärsk bild på de gamla lokstal-

larna, där det även i dag bedrivs febril 

verksamhet.  

Den här gången bidrar Dick med några bilder tagna med mobilkameran: 

 

Äldre byggnader med pågående verksamheter! 

 

Jag har länge tänkt fotografera detta stiliga hus. Av någon anledning har det inte blivit av förrän 

häromdagen. Tidigare huserade ju Räddningstjänsten här. Numera är det helt andra verksamheter som 

bedrivs där. Bland annat finns där ett vandrarhem och företaget Snö of Sweden, kanske ytterligare nå-

gon verksamhet. 

Text/foto: Dick Enebro 
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Månadsmöte januari 2020-01-26 
 

§1. Ordförande Reinar Persson öppnade mötet. 

 

§2. Ordförande berättade att ABF kommer att ta 1625 kr per månad i hyra av oss. Om vi har 2 aktivi-

teter per månad (totalt 24 st. per år) så kommer ABF att kvitta detta mot hyran och vi hamnar på 0 kr 

i hyra, dvs varje godkänd aktivitet ger 812, 50 kr. Godkända aktiviteter kan både vara interna och ex-

terna som t.ex. utställningar i ABF fikarum, kurser, studiecirklar, seminarier, bilbedömningar och ut-

flykter.  

 

§3. Vi har fått 2 st. bilbedömningar att utföra: 

Fotoklubben Värnamo, klart till 27/2 

Kristinehamn Fk, naturbilder. Det är ett större antal bilder som vi kommer att köra i studiecirkel-

form. 

 

Vi återkommer med mera information. 

 

§4. Det kommer att bli flera kurser under året. Detta är de två första. 

Panorama. En repris på förra årets kurs. S-O Återkommer med mera information. 

Makrofotografering. Reinar och Björn Nilsson återkommer med mera information. 

 

§5. Orvar visade nya prylar. Streetfotoutrustning mm. 

 

§6. Tittar på medlemsbilder. 

Kerstin Andersson visade fina bilder från Sydafrika och Makutsi 

Minnesanteckningar 

 

 

Sekreterare Björn Nilsson 

Från Björn Nilsson har jag fått minnesanteckningar från några av månadsmötena. Om nå-

gon sitter på de saknade så kan ni kanske skicka dem till mig så publicerar jag dem i nästa 

nummer. Det är ju intressant att veta för alla som inte kunnat vara med på mötena. 

Annika 
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Månadsmöte februari 2020-02-28 
 

§1. Månadens värd var Kerstin Andersson och hon öppnade mötet. 

 

§2. Kerstin presenterade Elise Gulle, en 20 årig fotograf från Jämtland. Hon berättade om sig själv och 

sin fotografering. Elise Gulle försörjer sig som fotograf. Hon tar mycket hästbilder, bröllop och bilar. 

Hon finns på Facebook och Instagram. 14 januari 2020 så hade Länstidningen ett reportage om henne 

och hon har haft en utställning på ABF. 

 

Bert och Marianne Persson bjöd på hembakade fettisdagsbullar till fikat! 

 

§3. Nästa månadsmöte den 29 mars så är Orvar Dahlberg värd för mötet. Susanne Andreasson fixar 

fikat. 

 

§4. S-O Färnström gick igenom den bildbedömning som våran klubb har gjort för Värnamos fotoklubb 

räkning. Bakom bedömningen så står S-O, Annika och Bodil. Det var 39 bilder med fritt motiv. De har 

delats in i följande klasser med kommentarer; Mindre bra, Godkänt, Bra, Mycket bra, Utmärkt och 

Toppen.  

 

§5. Vi kommer att hänga bilder på Campus bibliotek med början 9 mars. Därför behövs det bilder från 

klubbens medlemmar. Hjälp att ta fram bilder och montering kommer att ske 5 mars em. och kväll. 

Påminnelse skall skickas till alla. Även hjälp att hänga bilder behövs. Det skall vara stora bilder. 

 

Sedan finns det förslag på följande ställen att hänga bilder; Östersunds arena, Östersund Bouleklubb 

(vi kan också komma och ta bilder när de spelar), Odensala kyrka, Folkets Hus (utan avgift!).  

 

§6. DIFO är i år i Sundsvall 25 april. 

 

§7. Vi tar gärna i mot förslag på utflykter. På mötet så nämndes Enafors. 

Minnesanteckningar 

 

Sekreterare Björn Nilsson 
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Månadsmöte juni 2020-06-02 
 

§1. Reinar öppnade mötet, som är en test att köra detta möte via Zoom. 

 

§2. Närvarande var Reidar, Sven-Olof, Leif, Monika S, Inga-Lill, Lennart, Kerstin, Björn, Sigrid Färn-

ström. 

 

§3. Klubbmästerskap KM3, är ändrad till Digital färg och Digital Svart-Vit. Klubbmästerskap KM4 

enligt plan med tema ”Skugga” 

 

§4. S-O Färnström håller i Studiecirkel. Träff ute och redovisning på Zoom. Fortsättning i sommar. 

Skickar ut epost om detta. 

 

§5. ABF har köpt in MS Office 365 Teams som används för digitala möten. Vi kommer att få tillgång 

till den när den är installerad. 

 

§6. Redovisning av KM2 

 

§7. Mötet avslutas 

 

Minnesanteckningar 

 

Sekreterare Björn Nilsson 
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Månadsmöte september 2020-09-27 
 

§1. Reinar öppnade mötet på ABF Corona anpassad lokal. 

 

§2. Närvarande se separat lista. 

 

§3. Inlämning till Klubbmästerskap KM3, är ändrad till Kollektion Digital färg och Digital Svart-Vit. 

Nästa inlämning är Klubbmästerskap KM4 i oktober med tema ”Skugga” 

 

§4. Kerstin visade bilder från sin bok som handlar om utflykter i Fotoklubben. Utflykterna var Åland, 

Norge, Höga kusten, Tänndalen, Arådalen, Hudiksvall (Stocka), Hornborgarsjön och Vildmarksvä-

gen. 

 

§5. Orvar visade prylar och hur fotografering av lägenhet och hus som skall ut till försäljning går till. 

 

Minnesanteckningar 

 

 

 

 

Sekreterare Björn Nilsson 
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Allmän info 

 

 

Uthyrning 

Det finns dia/filmskanner att hyra. Pris 500:- kr i depositionsavgift och 50:- kr i hyra för två 

veckor. Depositionsavgiften får ni tillbaka om skannern återlämnas oskadd och felfri. 

Skärmkalibrator pris 200:- kr som ni får tillbaka vid återlämnandet om den återlämnas oskadd 

och felfri. 

Hyrtid en vecka. 
 

Bakgrundsstativ 

För porträtt och produktfotografering mm finns att låna på ABF kostnadsfritt för klubbmedlem-

mar. Tala med Mats Borgström 

 
Sensorrengörare 

Vi har även en rengöringspensel för sensorer, så att ni kan få hjälp att rengöra den om det är nå-

gon smuts som inte vill försvinna med kamerans egen rengörare. Kontakta Thomas Karlsson för 

att få hjälp. 

Kom ihåg att batteriet måste vara fulladdat vid rengöringen. 

 
Utskrifter 

Vi har möjlighet att hjälpa er med utskrifter till utställningar tävlingar eller vad ni nu vill göra 

med dem. Storlekar från 10 x 15 cm till A3+ som är 33 x 48 cm på vår Canonskrivare. Även 

större bilder kan skrivas ut under vissa omständigheter på vår stora hp skrivare upp till 60 x 90 

cm. All försäljning av utskrifter betalas genom att sätta in beloppet på klubbens konto plusgirokonto 

35 96 64-0.  
Ni tycker säkert att vi är dyra på utskrifterna, men vi kan inte hålla samma priser som på Inter-

net. Eftersom vi gör små inköp så blir priserna högre, och fraktkostnaderna större per enhet, och 

vi måste försöka få tillbaka de utlägg som blir så att klubben inte går i konkurs. För utskrifter 

och plattor kontakta Reinar P eller Thomas K och avtala tid för utskrifter. 

 
Prislista 

Fotoutskrifter 

10 x 15 cm 6 kr/st 

A4 25 kr /st 

A3 50 kr/st 

A3+ 70 kr/st 

40 x 60 cm 120 kr/st 

60 x 90 cm 240 kr/st 

 

Kapaskiva förklistrad på en sida 

A3 vit föklistrad (29,7 x 42 cm) 40:- kr/st 

50 x 70 cm vit förklistrad  80:-kr/st (för A3+, får plats två bilder på denna platta) 

70 x 100 cm köper ni billigast på Hobbyboden. Uppge att ni är medlem i fotoklubben så får ni 

10% rabatt 
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Ordförande: 
Reinar Persson 070-6008463 

E-post: reinar54@live.com  

 

 

  

Kassör: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23 

 

 

 

  

Sekreterare: 
Björn Nilsson 070-6882233  

 

 

 

  

Ledamöter: 
Björn Englund 070-254 25 21 

 

 

 

 

Thomas Karlsson 070-566 60 40 

 

 

 

 

Bo Magnusson 
 

 

 

 

Tommy Dahlberg 070-385 27 25 

 

 

 

 

Suppleanter: 
Kerstin Andersson/vice ordförande 

 

 

 

Kicki Näsström 
 

Styrelse och kontaktpersoner 2020 

Ansvarsområden: 
  

Hemsidesansvarig : 
Leif Pettersson, 070-329 19 63 

E-post 

  

Bländarredaktör: 
Annika Thunström 070-529 41 62 

E-post 

  

Tävlingsansvariga: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23 

Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27 

Leif Pettersson 070-329 19 63 

  

 

Revisor: 
Ulla-Britt Johansson 070-3412077 

  

Revisorsuppleant: 
Susanne Andreasson 

 

Materialförvaltare: 
Reinar Persson 070-600 84 63 

  

Valberedning: 
Orvar Dahlberg 072-747 42 00 (Sammankallande) 

Kerstin Andersson, Roland Eriksson 

  

Kontaktman utställning på Jamtli: 
Thomas Karlsson 070-566 60 40 
  

Hemsida  http://www.storsjobygdensfotoklubb.se 

 

 

 

Styrelsen:  info@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

 

 

Webmaster:   

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se 

 

Facebook    https://www.facebook.com/groups/332677700178449/ 


