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Februari 2021 

BLÄNDAREN 

 

Vinterdag på Frösön    Foto: Reinar Persson 

Digitalt årsmöte  21 februari kl 18.00 

Länk till Teamsmötet  samt handlingar har gått ut till medlemmar via e-post. 
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OBS! Årsmöte söndagen den 21 februari kl. 18. 00 via Teams 

 

Hej alla fotovänner! 

 

Ja, då är det dags för ett årsmöte igen. Denna gång mycket annorlunda. Vi får inte träffas 

och umgås som vanligt utan nu gäller det att ses över nätet. Men jag hoppas verkligen, att 

du kommer. Trots allt så är det roligt att ses och höras på detta sätt också. Kicki har skickat 

ut flera mejl och förklarat, hur du går tillväga. 

Hoppas, att du har laddat ner alla ”papper”, som berör årsmötet. Viktigast är dagordningen 

och valberedningens förslag. Det ska ju klubbas en del. Sen kan du fundera ut ett bra tema 

till årets sista KM. 

Som du ser i kalendern nedan, så har styrelsen föreslagit en neddragning av månadsmötena. 

Inlämning till KM en månad, och sen möte månaden därefter då vi redogör resultatet. För-

hoppningsvis har corona lugnat ner sig lite under sommaren, så att vi förslagsvis kan träffas 

vid Minnesgärde och grilla i augusti. Distans lär fortfarande gälla, men att vara ute ska 

ändå vara okej. 

Så har vi ”Ut och fota” som SvenOlof håller i. Häng med du också! Var och en fotar efter ett 

tema, och sen ses vi över nätet, visar bilder och diskuterar. 

Har pratat med Jamtli om en fotoutställning i caféet. Ev kan det bli från den 23 maj och över 

sommaren. 

 

Ha det så bra du kan, så ses /hörs vi på söndag. 

Kerstin Andersson 

Vice ordförande 
 
 

 
 

      Kalender för år 2021 

 

     21 februari kl. 18.00          Årsmöte via Teams 

     28      ”                               Sista dagen för inlämning till KM 1 

     13 mars                              Sista dagen för inlämning av bilder till DIFO 

     16   ”       kl. 18.00             Styrelsemöte 

     28   ”       kl. 18.00             Månadsmöte. Redovisning av KM 1 

     30 april                               Sista dagen för inlämning till KM 2    

     12 maj    kl.18.00               Styrelsemöte 

     30   ”      kl.18.00               Månadsmöte. Redovisning av KM 2 

     28 augusti    tid?                 Månadsmöte förhoppningsvis ute i det fria 

     30 september                      Sista dagen för inlämning till KM 3 

     19 oktober kl.18.00            Styrelsemöte 

     31      ”       kl.18.00            Månadsmöte. Redovisning av KM 3 

     31      ”                                Sista dagen för inlämning till KM 4 

     16 november kl.18.00         Styrelsemöte 

     28        ”        kl. 18.00        Månadsmöte. Redovisning av KM 4H 
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 Storsjön innan isen lade sig 

Den 2:a januari hängde jag kame-

ran över axeln och gick ned till 

Storsjön vid koloniträdgårdarna i 

Odensala. Sedan fortsatte jag ut-

efter stranden på favoritstigen till 

Minnesgärde. Det var mulet men 

med några små blå gluggar i mol-

nen. Gårdarna på Annersia speg-

lades sig i Storsjöns nästan helt 

stilla vattnet. 
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Text och foto: Leif Pettersson 



5 

 

På min promenad en februaridag i ett närliggande bostadsområde upptäckte jag en helt ny sorts 

träd. 

Det måste vara Snöbollsträdet? Ett växtslag jag inte har sett förut trots ett mångårigt förflutet i 

branschen för växtförädling. För Snöbollsbusken har säkert många sett i villaträdgårdarna härom-

kring, den med de decimeterstora vita bollarna av blommor som slår ut i juni.  

Det här var något helt annat. Det här var ett träd och ingen buske. När jag tittade mig omkring 

fanns sorten på flera ställen. Jag såg den som häck, ett litet nyplanterat och ett gammalt och jät-

testort. Det stora magnifika Snöbollsträdet måste ha stått på samma plats under många, många år. 

Att jag inte har lagt märke till det förut? 

 

Fotat av Karin Edvardsson 
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Foto: Karin Edvardsson 
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 När jag skapade egna digitala julhälsningar. 

Att skicka julhälsningar med posten är någonting som har minskat väsentligt de senaste 

åren. Jag tror att det var fyra stycken julkort som hamnade i vårt postfack i år. De besvara-

des dessutom med ett telefonsamtal. Julhälsningarna har ju gått över till att bli digitala, via 

facebook och någon enstaka via mail. Och det finns ju gott om färdiga lösningar för detta. 

Men i år hade jag bestämt mig för att göra något eget, något mera personligt. Jag har ett li-

tet hobbyrum som jag hyr av föreningen och där tänkte jag ta några bilder som underlag för 

julhälsningarna. Motivet tänkte jag skulle var mat och dryck med anknytning till julen och 

sedan lite rekvisita med samma tema. 

Ett problem var underlaget. Jag hade tidigare satt ihop ett enkelt bord av en limträskiva i 

furu och fyra ben. Men furuskivan tyckte jag blev lite tråkig i sammanhanget. En gammal 

sliten bordskiva i trä eller eventuellt några gamla träplankor hade varit bättre. Jag pratade 

med hustrun om problemet och hon sade: ”Jag ringer Mats” (hennes bror)  En vecka senare 

anlände en transport från Offerdal med fyra plankor som hade suttit på fasaden till en nu-

mera riven lada. Det var bara att såga till dem och sätta ihop dem med ett par reglar på un-

dersidan så var min gamla bordskiva klar.  

Nu var det bara att plocka fram och ställa iordning all rekvisita. Ett problem var ljussätt-

ningen. Det var svårt att få till en belysning med den rätta stämningen. Jag provade flera 

olika varianter men bestämde mig tillslut för att bara använda stearinljus och en reflex-

skärm. Det blev långa expone-

ringstider men med stativ, fjärrut-

lösare och stillastående motiv så 

gick det bra. 

En annan sak som jag fick jobba 

en hel del med var placeringen av 

rekvisitan. Jag försökte granska 

uppställningen noga både på bor-

det och i kamerasökaren, men det 

var först när bilden kom fram på 

displayen på kameran som man 

såg misstagen. Det blev många 

omtagningar. 
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Och så här blev resultatet efter en tur igenom Photoshop för att lägga till lite text 

En mindre variant 

för att använda som 

julklappsadress 
Text och foto Leif Pettersson 



9 

Nu är det dags för årsmötet, och i och med det så lämnar jag alla mina uppdrag i klubben och blir 

bara en vanlig medlem. Det har varit roligt och jobbigt om vart annat under åren, men nu får det 

vara nog. Andra får ta över mina tjänster som utställare och materialförvaltare, ny ordförande är 

redan ordnad. Jag hoppas att några av er där ute ville hjälpa till med de uppgifter som jag haft och 

underlätta för styrelsens medlemmar, de ska inte behöva göra allt jobb själva när det finna så 

många medlemmar i klubben. I övrigt så finns jag kvar för att hjälpa er med utskrifter av bilder till 

utställningar och annat. Det är bara att höra av sig på tel. 0706008463 eller reinar54@live.com. Pri-

serna för jobben hittar ni i bländaren.  

 

Snart är det jul igen, passa på att köp begagnade metallramar från fotoklubben till era foton för att 

ge i julklapp. 

Då kan ni i lugn ro uppleva våren, sommaren, hösten och uppleva julen utan stress. 

30x40: 2 vita, 1 svart, 8 brons, 10 silver, för endast 25kronor styck. 

40x50: 6 vita, 3 svarta, för otroliga 50 kronor styck. 

Sist men inte minst glaslösa diaramar 11 askar a 20 st. i varje ask 

Kan tänka mig att diaramarna är gratis, men om du vill får du gärna betala en slant. 

Allt finns på ABF, kontakta Tommy eller Reinar så löser vi det praktiska. 

Just du har nu chansen, innan någon andra tar den. 

Tommy o Reinar genom Fotoklubben. 

Exempel på min senaste sysselsättningsterapi                Foto: Annika 
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En vinterdag på Jamtli 

Soldattorpet 

Baksidan av Tingshuset 
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På väg till …... 

Lillhärdalsgården 
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Den nyrenoverade Näsgården väntar på sommarens besökare 

Fäboden 

Text och foto: Leif Pettersson 
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Ristafallet i vinterskrud 
I torsdags, 18/2, var det ju rätt soligt och fint väder i länets västra delar. Det blev ett besök till Ristafal-

let. Där det på somrarna brukar brusa och dåna av det framrusande vattnet var det nu nästan helt 

tyst. Endast ett svagt porlande kunde höras. I år fans där ingen isgrotta som man kunde krypa in i, 

som det fanns för tre-fyra år sedan. Men det är vackert ändå(n). (n-et är typiskt för jämtar). 

/Sven Olof Färnström 
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Allmän info 

 

 

Uthyrning 

Det finns dia/filmskanner att hyra. Pris 500:- kr i depositionsavgift och 50:- kr i hyra för två 

veckor. Depositionsavgiften får ni tillbaka om skannern återlämnas oskadd och felfri. 

Skärmkalibrator pris 200:- kr som ni får tillbaka vid återlämnandet om den återlämnas oskadd 

och felfri. 

Hyrtid en vecka. 
 

Bakgrundsstativ 

För porträtt och produktfotografering mm finns att låna på ABF kostnadsfritt för klubbmedlem-

mar. Tala med Mats Borgström 

 
Sensorrengörare 

Vi har även en rengöringspensel för sensorer, så att ni kan få hjälp att rengöra den om det är nå-

gon smuts som inte vill försvinna med kamerans egen rengörare. Kontakta Thomas Karlsson för 

att få hjälp. 

Kom ihåg att batteriet måste vara fulladdat vid rengöringen. 

 
Utskrifter 

Vi har möjlighet att hjälpa er med utskrifter till utställningar tävlingar eller vad ni nu vill göra 

med dem. Storlekar från 10 x 15 cm till A3+ som är 33 x 48 cm på vår Canonskrivare. Även 

större bilder kan skrivas ut under vissa omständigheter på vår stora hp skrivare upp till 60 x 90 

cm. All försäljning av utskrifter betalas genom att sätta in beloppet på klubbens konto plusgirokonto 

35 96 64-0.  
Ni tycker säkert att vi är dyra på utskrifterna, men vi kan inte hålla samma priser som på Inter-

net. Eftersom vi gör små inköp så blir priserna högre, och fraktkostnaderna större per enhet, och 

vi måste försöka få tillbaka de utlägg som blir så att klubben inte går i konkurs. För utskrifter 

och plattor kontakta Reinar P eller Thomas K och avtala tid för utskrifter. 

 
Prislista 

Fotoutskrifter 

10 x 15 cm 6 kr/st 

A4 25 kr /st 

A3 50 kr/st 

A3+ 70 kr/st 

40 x 60 cm 120 kr/st 

60 x 90 cm 240 kr/st 

 

Kapaskiva förklistrad på en sida 

A3 vit föklistrad (29,7 x 42 cm) 40:- kr/st 

50 x 70 cm vit förklistrad  80:-kr/st (för A3+, får plats två bilder på denna platta) 

70 x 100 cm köper ni billigast på Hobbyboden. Uppge att ni är medlem i fotoklubben så får ni 

10% rabatt 
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Ordförande: 
Reinar Persson 070-6008463 

E-post: reinar54@live.com  

 

 

  

Kassör: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23 

 

 

 

  

Sekreterare: 
Björn Nilsson 070-6882233  

 

 

 

  

Ledamöter: 
Björn Englund 070-254 25 21 

 

 

 

 

Thomas Karlsson 070-566 60 40 

 

 

 

 

Bo Magnusson  070-632 48 04  
 

 

 

 

Tommy Dahlberg 070-385 27 25 

 

 

 

 

Suppleanter: 
Kerstin Andersson/vice ordförande 

 

 

 

Kicki Näsström 
 

Styrelse och kontaktpersoner 2020 

Ansvarsområden: 
  

Hemsidesansvarig : 
Leif Pettersson, 070-329 19 63 

E-post 

  

Bländarredaktör: 
Annika Thunström 070-529 41 62 

E-post 

  

Tävlingsansvariga: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23 

Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27 

Leif Pettersson 070-329 19 63 

  

 

Revisor: 
Ulla-Britt Johansson 070-3412077 

  

Revisorsuppleant: 
Susanne Andreasson 

 

Materialförvaltare: 
Reinar Persson 070-600 84 63 

  

Valberedning: 
Orvar Dahlberg 072-747 42 00 (Sammankallande) 

Kerstin Andersson, Roland Eriksson 

  

Kontaktman utställning på Jamtli: 
Thomas Karlsson 070-566 60 40 
  

Hemsida  http://www.storsjobygdensfotoklubb.se 

 

 

 

Styrelsen:  info@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

 

 

Webmaster:   

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se 

 

Facebook    https://www.facebook.com/groups/332677700178449/ 


