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Under året har vi haft 56 betalande medlemmar, styrelsen har haft 6 protokollförda 
sammanträden förutom årsmötet. 
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 Årets aktiviteter 
31 januari – Årsmöte 
Årsmötet hölls på Hotell Bergabo I Rönnäng. Klubben bjöd på tårta & kaffe. Ett 
20-tal medlemmar fanns på plats.

19 februari – Medlemsträff 
Humlan, Kållekärr. ”Med kameran i 
fokus”. Vårens första träff var en work-
shop där vi diskuterade olika fotofrågor 
och hjälpte varandra att bli bättre 
fotografer. 

Grundkurs i systemkameran, start 23 februari 
Under våren erbjöd klubben en grundkurs i foto 
för klubbens medlemmar. 12 deltagare träffades 
6 gånger i Humlan, Kållekärr. Kursledare var 
Maria Johannessen och Pontus Söderman. 
Kursen genomfördes i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan 

Tisdag 21 mars – Fotograf Viktor Sundberg 
Häggvallskolans aula. Naturfotograf och bröllopsfotograf Viktor 
Sundberg berättade om sitt fotograferande och gav praktiska 
tips. Ett 30-tal personer lyssnade på föredraget som var öppet 
för allmänheten. 

Söndag 9 april – Fotoutflykt till Gustafsberg, Uddevalla 
Ett 15-tal medlemmar åkte till Uddevalla denna fina vårdag. Motiven varierade 
från vackra gamla hus och kulturmiljöer till vårblommor och fåglar. 



Fotoresa till Ramsvikslandet 22–23 april 
Det var 14 medlemmar som åkte till Ramsvikslandet för att fotografera det unika 
landskapet i området. Jättegrytor, berghällar, hav och en och annan fågel 
siktades i linsen. Vi övernattade på vandrarhemmet Ramsviksgården där vi på 
kvällen åt en gemensam middag. När mörkret infann sig gick vi ut och testade 
nattfoto och hade också turen att få fotografera norrsken. 

Torsdag 8 juni – Sommaravslutning 
Terminsavslutning hemma hos Rune Thedin. Den vackra junikvällen inleddes 
med en guidad tur genom Runes fantastiska rododendronträdgård. Sedan blev 
det korvgrillning på altanen. Som alltid blev det en trevlig stund tillsammans. 



Söndag 24 augusti – fotoutflykt 
Klädesholmen 
Höstterminen inleddes med fotoutflykt 
till Klädesholmen. Temat var att 
fotografera samma motiv med olika 
perspektiv och med olika uttryck. Ett 
tema var också att illustrera ”När 
sommargäster och turister lämnat ön”. 
15 medlemmar deltog och trotsade 
regn och kyla. 

Torsdag 21 september – Workshop: fota med blixt 
Humlan, Kållekärr. Medlemsträff ”Kameran i fokus” med workshops där ett 20-tal 
medlemmar diskuterade frågor om foto, kameran, bilder osv. Kvällens tema var 
fotografera med blixt. 

Fotoklubben medverkade i Tjörns kulturvecka 

1–7 oktober Fotoutställning – Säbygårdens Magasin 
”Med bilden i fokus”. Ett 20-tal medlemmar ställde ut foton under kulturveckan. 

Onsdag 4 oktober – Billströmska folkhögskolan 
Riksteaterns föreställning ”Vi som bor här”. Fotoklubben medverkade med 
bildspel med foton från Tjörn: Smultronställen, konflikter människa–natur, 
vackert och fult. 

Torsdag 5 oktober – ”Träffa fotoklubben”, Säbygårdens Magasin 
Fotoklubben fanns på plats för att berätta om sin verksamhet och svara på 
frågor. 



Lördag 7 oktober 
Ett 10-tal medlemmar åkte till Kviberg 
och fotade tävlingen ”Toughest”. 

Torsdag 25 oktober 
Kom igång med Lightroom 
Humlan, Kållekärr 
Ett 20-tal medlemmar samlades för 
att få en introduktion till 
fotoredigeringsprogrammet 
Lightroom. 

November 
Medlemmar bidrog med bilder till 
Sundsby vänförenings kalender för 
2018. 

1 november – Fotoutställning på 
Hotell Nordevik, Skärhamn 
Ett tiotal medlemmar ur klubben ställer 
ut på hotellet med start 1 november. 
Utställningen hänger tills vidare. 

Torsdag 7 december – Julavslutning 
Sedvanlig julavslutning i Smedjan, 
Skärhamn. Klubben bjud på julbord där 
Mats Karlssons goda hemlagade 
julmat fanns att njuta. Ett 20-tal 
medlemmar närvarade och minglade, 
åt av det goda julbordet och njöt av 
gemenskap. Knut & Maria bjöd på 
musikalisk underhållning. 

Till er alla som engagerat sig och deltagit i de olika aktiviteterna som 
vi anordnat under året, vill vi framföra ett stort TACK! 

Styrelsen för Tjörns Fotoklubb 
januari 2018


