
  

 

Reflexen 
Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

Nr 9 december 2012 

 

       ÅRSMÖTE 
 

       Torsdag 6 december kl 18.00 — Klubblokalen Götgatan 11 
             OBS   TIDEN!   OBS 

 

PROGRAM: 
     -  Årsmötesförhandlingar 
     -  Redovisning av Klubbmästerskapet,  jury Jonas Walla 
     -  Program med Jonas Walla, som arbetar som frilansande porträtt - och  
            modefotograf åt bland andra tidningarna Café och Elle. 
     -  Julgröt, skinkmacka, lotterier   Bilden till Medlemslotteriet är skänkt  
                                                             av Stefan Karlberg 
                                  -  Avgift 25 kr   (två lotter ingår) 

 

 VÄLKOMMEN!  

Regn... 
VINNARBILDEN! 
i Månadens bild 
FOTO: 
Barbro Geijer 

GRATTIS! 
 
2:a  Karin Persson 
3:a  Kjell Hansson 
   o. Hasse Ivarsson 
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Ordföranden har ordet 
 

          Att skjuta från höften 

R ubriken är illa vald, men jag ska förklara mig.  

Inspirerad av en känd fotografs fotografier i folkvimlet började 
jag experimentera med att linda kameraremmen rund handleden, 
hålla kameran som om jag bara bar den med mig och ändå lyckas 
fånga personer på gatan på bild. Målet var givetvis ett foto av klass 

att det kunde duga att visa i ett klubbsammanhang. Men ack så svårt… 

Jag såg människor i Reykjavik, men lyckades fotografera lyktstolpar och fötter. Efter 
kanske 30 misslyckade försök satt hon där. En flicka i stilig grön kappa. Hon går där 
högst omedveten om min stora glädje. 

I vissa sammanhang bör man givetvis inte fotografera. Debatten har ju förts kring 
detta. Jag mötte det för bara några dagar sedan vid en gränsövergång mellan Israel 
och Palestina: ”No photos..!” När soldater bordar bussen försedda med maskingevär 
så är det klokt att lägga ner kameran. Andra gånger är det klokt av ren respekt och 
integritet… 

… men andra gånger är det så praktiskt att kunna. Någon dag efter gränsövergången 
gick jag i Jerusalems basarer. Trångt och fantastiskt. Schackspel i sten och vackert trä, 
kryddbutiker och hängande stora köttstycken. Butiksinnehavaren är kanske inte så 
glad åt att hängas ut på bild, men det är så vackert. I samma gränder kommer några 
ortodoxa judar. Jag frågade vad som var tillåtet och fick svaret att det kan vara klokt 
att fråga ”om du fotograferar så att det syns”. Många bilder fick jag slänga, medan 
andra blev riktigt fina. Skägg och hårlockar, hattar och långa svarta kappor. Stiliga 
äldre män och busiga pojkar med kippa. Mitt i detta vimmel ett gäng musikanter. Det 
är bra att kunna skjuta från höften.           

      /Björn   

F
O

T
O

: 
B

ar
b

ro
 G

ei
je

r 

GLÖM INTE HÄLSINGEMÄSTERSKAPET GLÖM INTE HÄLSINGEMÄSTERSKAPET   

DEN 2 DECEMBER I LJUSDAL ! DEN 2 DECEMBER I LJUSDAL !   

Kul om vi blir ett par billaster..! Samåkning!Kul om vi blir ett par billaster..! Samåkning!  
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                           SÖDERHAMNS KAMERAKLUBB 

   

 

 

 

 

 

                FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTET 6/12  2012 

    1.  Årsmötet öppnas 

    2.  Godkännande av kallelse och dagordning  

    3.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

    4.  Val av 2 justeringsmän för årsmötet 

    5.  Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för  
2012 

    6.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

    7.  Val av styrelse: 

-(ordförande  Björn W. 1 år kvar) 

-(sekreterare Herman C. 1 år kvar) 

-kassör på 2 år 

-två ledamöter 2 år 

-Marie och Annica har 1 år kvar, men Annica vill avgå, (fyllnadsval 1 år) 

    8.  Val av två revisorer 1 år och en ersättare 1 år 

    9.  Övriga val samtliga på 1 år: 

-Valberedning, 2 personer varav en sammankallande 

-Tävlingsledare 

-Lokal –och materialansvarig 

-Delegat till RIFO i Östersund 2013 

   10. Fastställande av verksamhetsplan för år 2013 inklusive ’tävlingsprogram’ 

   11. Budgetförslag samt fastställande av medlemsavgift för 2013 

   12. Övriga frågor 

   13. Årsmötet avslutas 

                   (TAG GÄRNA MED DENNA DAGORDNING TILL MÖTET !) 
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Bildkvällen i november. 

10 medlemmar var vi på bildkvällen då vi resonerade om bilder, ’lyckade’ och 
’mindre lyckade’, vilket var kvällens tema. Många intressanta synpunkter och 
infallsvinklar om bilder och annat ventilerades. En toppenbra bildkväll! 

”Jäkla flaggstång”, tyckte Tommy, som tagit bilden, och Torne, Kenneth, Jan-Olof, 
Karin och Hasse höll med. Jan-Olofs bild nertill...                                   FOTO:StureC 

Triangelknäppen 2012 - en upplevelse (trots resultatet) 

Triangelknäppen var en upplevelse tack vare fina bilder men framför allt tack 
vare en härlig juryman i Anders Persson. Serietecknare, konstnär och insatt i 
både bildsyn och i det mänskliga livet som vi alla är delaktiga i och som Anders av 
hela sitt hjärta vill hjälpa till att förändra till det bättre. Hans förmåga att ut-
trycka sig om våra bilder var imponerande. Man hade önskat att många fler av 
våra medlemmar hade varit med och fått ta del. Alltför många saknades tyvärr! 
 

Anders fortsatte att prata bild i sin medryckande föreläsning om tecknande i 
allmänhet och serietecknande i synnerhet. Vi fick lära 
oss mycket, bland annat att alla kan rita  och så bevisa-
de han det! Vi fick till både ”Lilla Fridolf” och ”91-an” 
och också tillägna oss mycken annan visdom som över-
skylde att vi även i år fick se oss slagna av både Bollnäs 
och Alfta-Edsbyn i Triangelknäppen. 
A-E vann med 68p. Bfk 53p. och SKK 44p.        /Sture 

Bollnäs-, Alfta-Edsbyn- och KK-fotografer lyssnar till Anders i den trivsamma och 
ändamålsenliga lokalen Verkstäderna.              FOTO:StureC 



5 

 

”Uppdraget” 
Vid oktobermötet redovisade Björn Wiksten sitt Uppdrag ”Eldstad” genom ett 
bildspel bestående av bilder från Island och Söderhamns värmeverk. 
 

Fyra uppdrag är f.n. ute.  
 

Helena Hägg - Oväder 
Håkan Wallstén - Möten 
Alexander Häggström - Vilja 
Per Håkan Laurin - Vardag 

 

 

 

- Hans Strands bok    

  ”Året runt”,  

som har utsetts till 
Årets Pandabok av 
WWF. 

”..ett praktverk och en 
hyllning till ett Sverige 
som ständigt byter 
skepnad..”   

  

 Vill du  också köpa  
 boken så kontakta  
 Torne Rösth 
  tel: 15265     
                                                  

          ...böckerna finns alltså nu i klubblokalen att läsa och låna! ... 

Kom ihåg bildspelet ”Söderhamn 2012” som har nämnts i tidigare nummer av 
Reflexen. Det skall bli ett bildspel med bilder från hela året 2012 i Söderhamns 

kommun. Människor, miljöer, händelser av alla de slag ...Dina bilder skickar du till 
Håkan Einarsson, som håller i detta. Har du synpunkter så prata med Håkan.   

Adress:  hakaneinarsson@gmail.com  

- RSF:s Årsbok med ca 100 sidor bilder från 
Sveriges fotoklubbar, tyvärr ingen från oss 
trots att vi skickade in 16 fina bilder..  

 - Priset i år är 180 kr 

 Till Årsmötet kan du fundera på om du vill ha några ändringar i vårt 

tävlingsprogram. Kom också med något bra tema som vi kan ha till  

Månadens bild. Berätta om dina förslag på Årsmötet! 

javascript:void(0);
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SÖDERHAMNS KAMERAKLUBBS 

FOTO- OCH  BILDKRYSS 2012 

 

 Löst av:…………………………………………………………………………………………………………….……………..……. 

 Adr:…………………………………………………………………………………………………………………………...…………..     
      Skicka lösningen till Sture Claesson,  Adr: Hägnav. 26,  826 62 Norrala, senast 

    28/2  2013.  Du kan vinna en trisslott, som utlottas bland de rätta lösningarna. 
 LYCKA TILL ! 
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Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera 

Ordförande Björn Wiksten  070-581 12 71 b.wiksten@telia.com 

Kassör  Sture Claesson  0270-416 13 sture.c@soderhamn.com 

Sekreterare  Herman Claesson   0270-152 47 herman.claesson@gmail.com 

Ledamöter Kenneth Andersson 072-23 69 167 kneten677@hotmail.com 

  Jan-Olov Hedström 070-7475927 janolof.hedstrom@telia.com 

  Annica Johansson 073-8114837 annica.johansson@soderhamn.com 

  Marie Näslund  070-5850061 marie@bgone.se 

Mörkrumsansvarig F.n. styrelsen gemensamt 

Tävlingsledare   Utses vid behov av styrelsen 

Revisorer   Birgit Lundgren, Britt-Inger Flodin  Revisorsuppleant Mats Holm   

Valberedning   Martin Brorstad, Torne Rösth (sammankallande)  
 

Medlemsavgift:  220 kr för fullbetalande medlem och 60 kr för studerande och  

   familjemedlem  

Klubbens postadress: Söderhamns Kameraklubb,  c/o Claesson,  

   Hägnavägen 26,  826 62 NORRALA  

Klubbens lokal:   ABF-huset, Götgatan 11, Söderhamn   

Klubbens plusgiro:  66 99 43 - 3     

Klubbens e-postadress: s.kameraklubb@gmail.com 

Kalendern 

Dec 2   Resultatet av Hälsingemästerskapet i Ljusdal. Arrangeras av Ljus-
dals fotoklubb.  Samåkning.  

Dec 6   Kl. 18 Kameraklubbens ÅRSMÖTE. Klubbmästerskapet avgörs. 
Julgröt, lotterier mm. 

Våren 2013, jan.- april, är månadsmötena sista torsdagen i månaden, bildkvällar däremellan 
och familjeutflykt i maj eller juni. - Eller om det blir fler fotoutflykter som 2012. 

Klubbmöten börjar vanligtvis kl.19.00 i klubbens lokal Götgatan 11. 

Inlämning till RIFO slutet av jan. och till DIFO slutet av febr. –Planera det redan nu! Kollek-
tionstävlingen  blir väl kvar också . 

Utförligare kalendarium kommer i januari.  Men däremellan kommer jul och nyår! 

så GOD JUL och GOTT NYTT ÅR på Er alla! 

Söderhamns Kameraklubbs klubbnålar och tygmärken till salu!    

Pris:  Klubbnål 50 kr 

       Tygmärke 30 kr 

 Det är bara att prata med kassörn... 
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Gynna våra annonsörer  -  handla i Söderhamn 


