
 

 

 
Tjörns Fotoklubb       
Verksamhetsberättelse för 2020 
______________________________________________________ 
 
 
Under 2020 har vi haft 49 betalande medlemmar i åldern 30-90 år, 15 kvinnor och  
34 män. Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen hade sina möten digitalt via Messenger. 
 
 
 
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 
 
6 februari: Årsmöte 
Ett 20-tal medlemmar deltog i mötet på Humlan. Det bjöds på tårta & kaffe. 

 

23 februari: Fototräff i Skärhamn 
Ett tio-tal medlemmar träffades denna gråmulna 
dag och testade brännvidder och 
kamerainställningar. Ejder var ett populärt och 
tacksamt motiv. Foto Leif Strömmer. 

 
 

Fotoutställning Växtkraft  
Klubben deltog i fotoutställningen Växtkraft på 
Rydals museum. Medlemmarna fick skicka in 
bilder och Bankeryds fotoklubb hjälpte oss att 
välja ut 4 foton till utställningen. De bilder som 
representerade Tjörns fotoklubb är inlämnade av 
Pär Greilert, Lennart Sundin, Britt-Inger Olsson 
och Maria Johannessen. Bilderna ställdes ut 
tillsammans med andra västsvenska fotoklubbar 
under perioden 15 mars–31 maj. 

 

4 mars:  
Fotoföreläsning Eva Wistemar 
Ett 30-tal medlemmar kom och lyssnade på Eva 
som visade foton och delade med sig av sina 
kunskaper. Mycket intressant och givande - och 
trevligt förstås! 

 
 
27 september:  
Fotoutflykt till Stenungsön 
 
Vi var 8 personer som mötte upp denna 
fina höstdag och gick en tur på  
Stenungsön och fotograferade lite av varje.  
 
 



 

26 oktober:  
Fotoföreläsning Patrik Eld 
"Fåglar i fokus och lite annat därtill", i 
Häggvallskolans aula. Ett mycket fint och 
inspirerande föredrag med fantastiska foton.  
Vi hade begränsat antal deltagare till 30 
personer med gles möblering och alla platser 
blev fyllda.  

 

Pandemi och inställda aktiviteter 
I mars slog corona-pandemin till med full kraft och följande aktiviteter fick ställas in: 

● 18 mars: Studiofoto med John Haby, föreläsning/workshop 
● Maj: Fotoutflykt 
● Juni: Terminsavslutning hos Rune Thedin 
● September: Fotoutflykt till ”Hawaii”, Stenungsön 
● December: julavslutning 

 

Digitala aktiviteter 
Då vi inte kunde träffas fysiskt ordnade vi med digitala aktiviteter: 

● Fotobingo – vid bingo (fotografera allt på en lista) hade man chans att vinna 
en Sverigelott. 

● Tips på digitala kurser och föreläsningar. 
● Digital fotoutställning (bildspel) på Västsvenska fotoklubbars webbplats. 

Klubbens medlemmar skickade in foton till bildspelet som visades under en 
månad. 

 

 

Tack! 
Till alla som engagerat sig och deltagit i de aktiviteter som vi anordnat under året, vill 
vi framföra ett stort TACK! Och tack för tålamod, att vi håller i och håller ut! 

 

Styrelsen för Tjörns Fotoklubb 

Augusti 2021 


