
 

 

 
Tjörns Fotoklubb       
Verksamhetsberättelse för 2019 
______________________________________________________ 
 
 
Under 2019 har vi haft 58 betalande medlemmar i åldern 20–90 år, 21 kvinnor och  
36 män. 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:  
Stina Johansson 
Birgitta Rolfsdotter 
 
Revisorer:  
Rune Thedin 
Sture Sandström 
 
Revisorsersättare: 
Björn Sporrong 
 
Valberedning: 
Styrelsen  



Årets aktiviteter 
 
5 februari: Årsmöte 
Föreningslokalen Humlan. Efter det formella 
årsmötet visade Patrik Eld från Lysekil foton från 
västkusten. Ett 20-tal medlemmar fanns på plats. 
Klubben bjöd på tårta & kaffe. 

 

 

 

21 mars: Gör en fotobok!  
En kväll om fotoböcker – hur man gör och vad 
man ska tänka på. Föreningslokalen Humlan.  
En trevlig träff där Håkan från Kamerahuset 
berättade om hur man gör fotoböcker.  

 

27 april: Streetfoto i Haga, Göteborg  
Ställdes in på grund av dåligt väder. 
 

7 maj: Objektiv och brännvidder 
Fototräff i föreningslokalen Humlan. Vi fick veta 
mer om hur olika objektiv och brännvidder 
fungerar. Ett 20-tal medlemmar lyssnade på 
Martin Wallgren som delade med sig av sina 
kunskaper om foto och brännvidder. Mycket 
intressant och givande - och trevligt förstås! 

 

 

18 maj: Fotoutflykt: Härön 
Ställdes in på grund av dåligt väder. 

 



 

14 maj–20 juni: Fotoutställning  
Medlemmar i Tjörns fotoklubb ställde ut i Gamla 
polishuset (GAP) i Skärhamn. Tema "Mitt Tjörn". 

 

 

5 juni: Terminsavslutning 
Vi avslutade terminen hemma hos Rune Thedin 
i Hjälteby. En trevlig försommarkväll med 
sedvanlig korvgrillning. 

 

 

 

22 augusti: Fototräff 
Fototräff med foto och fika i Djupviks badhus. 

 

8 september: Fotoutflykt till Härön 
En fantastisk sensommardag med sol, värme och fina fotomotiv. Vi avslutade på 
Tomas och Birgittas altan och brygga med korvgrillning och fika. 

 

 

 

 



 

 

12 september: Johan Siggesson 
”Kalahari – Skoningslöst och vilt men otroligt 
vackert”. Ett 50-tal personer kom till 
Häggvallskolans aula denna kväll. Johan 
visade bilder och berättade. (samarr med 
Vuxenskolan) 

 

 

21–22 september: Fotohelg på Marstrand 
Inställt på grund av för få anmälda. 

 

5–6 oktober: Fotografera mat och dukning med Lisa Nestorson 
Inställt på grund av för få anmälda (samarr med Vuxenskolan). 

 

19 oktober: Lenny Johansson 
”Skandinaviens pärlor – från Öland till Lofoten” 

Lenny visar bilder från Öland till Lofoten och en massa annat där emellan.  
Fåglar, djur landskap i en salig blandning. Ett 20-tal personer kom till 
Häggvallskolans aula denna lördags eftermiddag. (samarr med Vuxenskolan) 

 

 

 

14 november: Fototräff med fika och fotoprat 
Ett 20-tal medlemmar träffades och fikade i Föreningslokalen Humlan. 

 

 



 

 

4 december: Julavslutning 
I föreningslokalen Sumpen i Kyrkesund. Vi 
träffas, fikar och avrundar fotoåret. Föreningen 
bjuder på smörgåstårta och julfika. 

 

 
 

 

Utställning: VÄXTKRAFT 
Vi fick inbjudan att medverka med bilder i vårutställning 2020 på Rydals museum: 
Tema VÄXTKRAFT i samarbete med fotoklubbar i Västsverige. Varje fotoklubb får 
bidra med fyra bilder. För att kunna göra ett rättvist urval fick våra medlemmar skicka 
in max två bilder var. Därefter hjälpte Bankeryds fotoklubb till att välja ut fyra foton till 
utställningen. De bilder som kommer att representera Tjörns fotoklubb är inlämnade 
av Pär Greilert, Lennart Sundin, Britt-Inger Olsson och Maria Johannessen. 
Utställningen pågår perioden 14/3 – 31/5 2020. 

 

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 

Februari 2020 

 


