
 

 

 
Tjörns Fotoklubb       
Verksamhetsberättelse för 2018 
______________________________________________________ 
 
 
Under året har vi haft 65 betalande medlemmar och styrelsen har haft  
6 protokollförda sammanträden.  
 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning 
 
Ordinarie ledamöter: 
Maria Johannessen, ordförande                                       
Roberth Gustavsson, kassör   
Britt-Inger Olsson, sekreterare  
Theresa Nordin 
Pontus Söderman  
Claes-Göran Ström  
 
Suppleanter:  
Siv Jarlmo 
Stina Johansson 
 
Revisorer:  
Rune Thedin 
Sture Sandström 
 
Suppleant: 
Björn Sporrong 
 
Valberedning: 
Svante Sandström, sammankallande 
Bo Falk 
Leif Strömmer  



Årets aktiviteter 
 
7 februari – Årsmöte 
Årsmötet hölls i Humlans föreningslokal i Kållekärr. Klubben bjöd på tårta & kaffe. Ett 
20-tal medlemmar fanns på plats. 

 

25 februari – Workshop Lightroom 
Vårens första träff var en workshop där vi gick igenom grunderna i Lightroom. Vi bjöd 
på korv & bröd, kaffe. Cirka 15 deltagare deltog på Humlan, Kållekärr. 

 

6 mars 
Naturfotograf Ingemar Pettersson 
Naturfotografen från Uddevalla visade 
bilder och berättade om sitt kreativa 
fotograferande. Vi fick bland annat se vita 
älgar, nattfotografering och norrsken. 
Ingemar delade med sig av sina 
erfarenheter om bildkomposition och 
kamerainställningar. Ett 40-tal personer 
kom och lyssnade på föreläsningen i 
Häggvallskolans aula. Vuxenskolan var 
medarrangör på denna föreläsning som var 
öppen för alla. 

 

13 mars – Bildspel "När naturen tar över" 
Fotoklubben visade bilder på temat i samband med 
Riksteaterns föreställning "Slutet enligt Rut" på Billströmska 
folkhögskolan. Ett samarbete med Tjörns kultur- och 
teaterförening och Tjörns naturskyddsförening. 

 

 
20 mars 
Fotograf Mats Alfredsson ”Streetwalk”  
Mats berättade och visade bilder på temat 
streetfoto - att fotografera okända människor i olika 
stadsmiljöer. Ett 30-tal personer kom till 
Häggvallskolans aula och lyssnade. Vuxenskolan 
var medarrangör på denna föreläsning som var 
öppen för alla. 

 

 



14 april  
Fotoutflykt till Göteborg, tema streetfoto 
Ett 15-tal medlemmar hängde med Göteborg för 
att prova på gatufoto. Allt eftersom dagen gick 
ökade modet och många av stadens besökare 
fastnade på bild. Både fika och lunch hanns med 
denna strålande vårdag. 

 

 

 

 

 

 
5 maj – Iverdagen på Sundsby 
Tjörns fotoklubb fanns på plats för att berätta om klubben och inspirera med fototips. 

 

9–10 maj 
Fotohelg med modellfoto på 
Marstrands fästning  
Ett tiotal medlemmar deltog på denna 
fotohelg i fästningens spännande miljö. 
Deltagarna fick testa blixtar och 
ljussättning på medföljande modeller. 
Middag och övernattning på 
Soldathemmet.  

 
 

26 maj  
Fotoutställning på  
Havets dag i Rönnäng 
Medlemmarna ställde ut 
foton på temat Hav & kust i 
Astrids fisks lokal. 

 

 

6 juni – 
Sommaravslutning  
Terminsavslutning hemma hos Rune Thedin. Denna vackra junikvällen blev det 



korvgrillning på altanen och som alltid blev det en trevlig stund tillsammans. Årets 
varma vår gjorde att nästan alla rododendron redan blommat ut. 

 

 

 

 

 

 

 

23 augusti – Utflykt till Sundsby 
Höstterminen startade med fotoutflykt till Sundsby. Temat var ”Presentera Sundsby”. 
Ta foton till tänkt folder/reportage om Sundsby.  

 

25 augusti – Triathlon Skärhamn 
Vi fick möjlighet att fotografera innanför avspärrningen och tillgång till ”pressarmband”. 

15 september – Drop in-bröllop Skärhamns kyrka 
Fotoklubben fick möjlighet att fotografera brudpar i samband med drop in-bröllop. 

 

22 september – Streetfotografering 
Göteborg blev inställd 
En vädervarning med storm och oväder 
gjorde att vi ställde in denna aktivitet. 

 

 

6–7 oktober  
Fotohelg med övernattning 
Fotohelg på Sunna 
semesteranläggning, Kyrkesund. 
Ett 20-tal medlemmar deltog denna helg 
med bara foto. Vi fick tillfälle att träffas, 
umgås, fika och äta gott – och 
fotografera! Med oss hade vi några 
fantastiska modeller. 

 

 

 



26 oktober – Bildspel "Extremväder" 
Fotoklubben visade bilder på temat i samband med 
Riksteaterns föreställning "Polarfararna" på 
Billströmska folkhögskolan. Ett samarbete med 
Tjörns kultur- och teaterförening och Tjörns 
naturskyddsförening. 

 

 

1 november – Fotoföreläsning: Anna-Lena Lundqvist blev inställd 
Anna-Lena kom istället i januari 2019. 

 

18 november – Fototräff med tema ”Lär känna din kamera”  
Ett 20-tal medlemmar deltog och hjälptes åt att besvara varandras frågor.  
Vi fikade och hade trevligt i föreningslokalen Humlan, Kållekärr. 

 

 

 

11 december – Julavslutning 
Djupviks badhus. Vi fick njuta av julig, matig fika (nästan som julbord) och vi tittade 
på medlemmarnas bästa bilder från 2018. 



  
 

Facebookgrupp för foton 
I början på året skapade vi en ny grupp på Facebook där vi kan ladda upp bilder: 
Tjörns Fotoklubbs Fotosida för medlemmar. Den gruppen används för foton som 
man vill visa för övriga medlemmar eller för bilder från våra gemensamma aktiviteter. 

 
Tack! 
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 2019 

 


