
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 4 april 2014 

 

INBJUDAN TILL APRILMÖTET 

Torsdag 24 april kl 19.00 - Klubblokalen Götgatan 11  
 

PROGRAM:   
 

 Resultat av kollektionstävlingen 
Jury: Jens L´Estrade och Pontus Orre 

Ett ”uppdrag” får vi se resultatet av också! 
 

Månadens bild: Påsikt svart-vitt med fritt tema  
max 2 bilder, startavgift 20:-/fotograf 

 
 

FIKA och FOTOSNACK   
 

 VÄLKOMMEN!  

Yngst och äldst på bildkvällen. t.v. Alvin och t.h. Torne. Däremellan Herman, Anders o. 
Lars präglade av stundens funderingar...        Mer på sid. 2-3.                 FOTO: Björn W. 
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Inspiration… 

O m det handlade till stora delar vår senaste bildkväll. 
Vad är bra i våra invanda programpunkter, vad kan 

bli bättre? Hur kan vi utveckla det som är bra och få in nya 
aktiviteter där de gamla har gjort sitt? 

För mig är foto samarbete. Jag fotograferar ofta människor. Ibland sker det 
spontant, ibland har vi funderat på en idé under ett par års tid. Kläder sys, 
frisyr ska växa till sig, miljö letas och rätt väder råda. Eller så sker samarbetet 
tillsammans med annan fotograf. Vi tänker inte alltid lika, men i olikheten lär vi 
av varandra. Jag vet flera medlemmar som arbetar på ett liknande sätt. I pro-
jekt.  

Ett slags ”samarbete” är det för mig också när jag ser en bild som jag vill efter-
likna. Hur har fotografen fått fram ljuset. Eller som när en gravid kvinna från 
Gävle skickade mig elva foton och undrade om jag kunde göra exakt samma 
sak med henne och hennes man. Jag var tyst i tre dagar. Sedan svarade jag 
att jag klarar åtta av dem, men gärna ger mig på alla elva. Vilken nyttig utma-
ning.  

Jag gillar att läsa fotoböcker på det sättet. Det handlar inte om att ”knycka”, 
det handlar om att inspireras. Att sätta ett mål där jag ännu inte är, och kanske 
aldrig kommer att nå. Men mål ska ju sporra. 

Bildkvällen sporrade. Jag längtar i och för sig till sommaren, men efter bild-

kvällen längtar jag också efter hösten. För detta var inspirerande. En annan 

sak som sporrar mig är att jag sökt medlemskap i en österrikisk fotoklubb. 

Undrar om de tar emot den turist som tillbringar 2-4 veckor i staden varje år? 

Jag kikar i min mail flera gånger varje dag, men min ansökan lämnade jag in i 

förrgår så jag får ge mig till tåls. Jag önskar er allt gott med dessa ord i termi-

nens sista Reflexen. Sköt om er!    /Björn 

O r d f ö r a n d e n  h a r  o r d e t :  
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BILDKVÄLLEN     gästade vi ”Hemsida 

    direkt” och       Mattias Gustafsson 
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BILDKVÄLLEN     gästade vi ”Hemsida 

    direkt” och       Mattias Gustafsson 

Fikadags på bildkvällen sedan vi tagit del av ”Moderskeppets tips till Sveriges Fotoklub-
bar” (Göran Segeholm på duken). Avnjöts från Svea Bios gamla biosalongfåtöljer. My-
sigt och ändamålsenligt!                                                                  FOTO: Leif H. 

 

Bildkväll om framtiden: 
 

D enna bildkväll var vi av vår medlem Mattias bjudna till ”Hemsida direkt” 
och deras mycket fina lokaler. I biosalongen såg vi en film från Moder-

skeppet med tankar om fotoklubbarnas framtid. Tanken om att man i klubbar-
nas ungdom tävlade för att lära sig tekniken (mörkrum, filmval, papper…) var 
så avgörande, den tanken var ny för mig.  
Funderingar väcktes kring hur vi exponerar oss och våra bilder. Mycket av det 
som sades berörde de 14 medlemmar som var närvarande. Halva kvällen äg-
nades åt samtal.  
På mitt anteckningspapper finns nu 15 idéer som vi enades kring och vi kände 
nog alla att resultatet av kvällen kommer att märkas när vi drar igång igen efter 
sommaren.  
Bilden på Reflexens framsida tycks visa ett allvarligt samtal, men glädje präg-
lade kvällen och vi kände nog alla att det här pekar i rätt riktning och kommer 
att bli riktigt roligt. Tack!     /Björn 
 
Några av idéerna har funnits förr, några håller vi på med nu, några är nya att 
pröva på framöver...  
Det hänger på att vi alla, eller några, kan och vill engagera sig (anmäla intres-
se) att hjälpa till att genomföra verksamheten! Det är inte så svårt att spruta 
fram idéer. Det svåra är att organisera, få dem att fungera och hålla dem vid 
liv.            /Sture 
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Marsmötet 

V i var 20 deltagare på mötet! Startade med att lyssna och titta på 2013 års 
RIFO-bilder Grupp A, som betyder kollektion/påsiktsbilder. Kollektion har 

ju varit ett begrepp som sedan lång tid funnits med i fotoklubbarnas arbete, 
med möjlighet för fotografen att skapa en bildberättelse eller ge fler infalls-
vinklar på något man vill fånga en betraktares intresse med. Och här fick vi se 
det bästa av Sveriges fotoklubbar enligt enväldige jurymannen Pelle Rumert, 
Östersund. 

Förhoppningsvis gav det inspiration för oss att delta i kommande kollektions-
tävlingar, typ Hälsingemästerskapet i höst, där vi dessutom skall vara arrangö-
rer! Hoppas ni alla börjar planera för detta! 

 
 

 

SEGRARE, Tommy Eriksson, GRATTIS! 
Med en skildring av en koncentrationskrävande och hisnande aktivitet som uppenbarli-
gen innebär rörelse, vilket man ju lätt inser, trots det ”frusna” ögonblicket... 

1 

T.v. Prylsnack 
Göran o. Tom-
my. 
t.h. Bildsnack   
Oli, Marie, Britt 
Inger, Barbro 
o.Torne.  
 

FOTO: Herman 

Månadens Bild, Tema: ”Rörelse” 
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2:a kom denna bild 
som beskriver en 
annan rörelse, Ar-
betarrörelsen. 

Foto Göran Wag-
neklev. 

Någon undrade: 
”Var har rörelsen 
tagit vägen? Kom-
mer det några fler i 
tåget? Ironi, eller 
vad?” 

...tankar och funder-
ingar väckte bil-
den... 

3:a kom denna bild som 
beskriver rörelse och fart. 
Enkel och estetiskt ren, 
stram komposition, som 
visar vår tids civilisation. 

Foto Tommy Eriksson. 

  

RIFO-motioner, som vi diskuterade på mötet (har tidigare skickats ut 
som Pdf eller skriftligt): 
1. Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår att efter internationell förebild ej returne- 
    ra påsiktsbilder.   Vårt beslut på mötet: Att avslå motionen! 
2. Förslag: Antal bilder i kollektionstävlingen skall vara 3-5 i st.f. som nu 2-5.    
    Vårt beslut på mötet:  Att bifalla motionen! 
3. Förslag: Ändra benämningar på RIFO-klasserna så att det blir enhetliga, 
    (f.ö.inga regeländringar).   Vårt beslut på mötet:  Att bifalla motionen! 
4.  Förslag: att införa medaljer med valörerna guld, silver och brons i samtliga 
    klasser. (i st.f. som tidigare olika typer av silver och brons).   
    Vårt beslut på mötet:  Att bifalla motionen! 
5. Förslag:  Modernisering av förbundets stadgar, diskuterade vi inte på mötet.      

2 

3 
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http://internationellasalongerna.blogg.se/ 

Bo Cederwall, känd FOTO-skribent om Internationella Salonger 

och ändå mer känd som f.d. mångårig förbundsordförande i RSF. 

Här kan ni kolla hans blogg! 

Beträffande DIFO och RIFO så är det ju fritt fram att komma och gå som man vill. 
Vill du vara med på bildvisningar och föreläsningar så är ju allt offentligt! 

DIFO i Strömsbruk 27 april eller RIFO på Fotografiska Museet 9-11 maj. 

Anmälan behövs för mat och fika om man vill ta del av det utbudet. 

Information från Joakim Brolin, fotolärare i Forsa och SKK-medlem: 
 

Mörkrummet – den svartvita bilden 

Kurstid 23 - 26 juni 2014 

Lär dig göra bilder på det gamla hederliga sättet eller återuppliva dina gamla kun-

skaper. 
 

Du kan läsa mer på skolans hemsida, eller höra av dig med frågor till mig. 
http://www.lg.se/Global/folkhogskolorna/forsa/Kurser/Sommarkurser_2014/Morkrummet.pdf 

KURS 

Några Notiser, div. information och påminnelser: 
 

-Nästa bildkväll 15 maj. Förslag till ämne: Bildmanipulering.  Fler förslag? 

-RTF.  Välkommen till RiksTemaFoto 2014/15 ! Tema: ”Vatten” 

-Hemsidan. Fler Medlemsbilder välkomnas på vår hemsida. Kontakta Leif om du 
vill ha hjälp och råd. 

-Resultat i RIFO. Hasse Ivarsson fick 2 bilder uttagna i Bildexpo. Björn Wiksten 
fick 1 bild i Bildexpo och 1 i Digitalsalongen, liksom Sture Claesson. 

-Studion. Två bättre blixtar har inköpts för 2157 kronor. 

-”Söderhamn 2014”. Tänk på att bevaka intressanta händelser och ta bilder. Ex-
empelvis: Sista april. Första maj. Schools Out. Berget 6 juni. ”En dag för alla”(?) 
mm mm… 

-Vårutflykten. Vi har tänkt oss den 31 maj. F.n. står det mellan Hamra National-
park och en Gävleresa (Gamla bebyggelsen t.ex). Erik Haglund tar emot oss. 

-Vårstimmet  den 31 maj, samma dag -kollision-. Hur löser vi det bäst? 

-Månadens bild.  Förslag att variera bedömningen av månadens bild. Medlemmar 
som vill (träna på bildbedömning) får bilderna i förväg och gör sin bedömning och 
berättar på mötet. Om 2 bedömer oberoende av varandra kan det bli intressanta 
diskussioner. Vi får finslipa på förslaget till i höst. 

Det som inte fått plats här meddelas via e-post eller på annat sätt. 

http://publishme.se/profile/internationellasalongerna.blogg.se/
http://www.lg.se/Global/folkhogskolorna/forsa/Kurser/Sommarkurser_2014/Morkrummet.pdf
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Kalendern våren 2014: 
 
Mars 10 Styrelsemöte  

13 Bildkväll 

27 Månadsmöte. Mån. bild: Proj. Tema ”Rörelse”.  Inlämn. Kollektionstävlingen  

April 7 Styrelsemöte  

10 Bildkväll (OBS vi träffas på Kungsgatan 3) 

24 Månadsmöte Mån. bild: Påsikt svart-vitt Tema Fritt.  Resultat kollektionstävlingen  

27 DIFO Hudiksvall 

Maj 9 -11 RIFO Stockholm  

12 Styrelsemöte  

15 Bildkväll 

31 Utflykt  

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 Camilla Bergström 073-084 47 70   lamilla_bergstrom@hotmail.com 
  Leif Håkansson  072-3509157   h@kanson.se 
  Kenneth Andersson 070-5487677    kneten677@hotmail.com 
  Tommy Eriksson 070-544 88 66     tommy.b.eriksson@soderhamn.com 

Lokalansvarig  F.n. styrelsen gemensamt 
Tävlingsledare   Utses vid behov av styrelsen 
Revisorer   Birgit Lundgren, Britt-Inger Flodin  Revisorsuppleant Mats Holm   
Valberedning   Christer Grehn , Håkan Einarsson (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    
E-postadress:   s.kameraklubb@gmail.com 
Hemsida  www.soderhamnskameraklubb.se 

Månadsmöten och bildkvällar börjar 

vi klockan 19:00 

Styrelsemöten kl 18.30 

      Söderhamns Kameraklubbs klubbnålar och tygmärken  
   till salu! 
 

       Pris:     Klubbnål    50 kr 
                   Tygmärke  30 kr 
 

       Det är bara att prata med kassör´n... 
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PORTO 

 
 

 

 

ADRESS 

FÖRSÄLJNING och VERKSTAD  
Montörsbacken 2,   826 40 Söderhamn,    0270-130 50  

VÄLKOMMEN TILL DIN 
PERSONLIGA BILHALL 

www.thunbergsbil.se  

annons 

Gynna våra annonsörer  -  handla i Söderhamn 


