
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 
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Skellefteå fotoklubb lämnar följande redovisning av verksamhetsåret 2020 till årsmötet. 

 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar; 

 

Agneta Hansson, ordförande 

Mikael Håkansson, kassör och IT-ansvarig 

Hans Westerlund, sekreterare 

Örjan Fredriksson, tävlingsansvarig 

Victoria Söderström, ledamot 

Kjell Eriksson, ledamot 

 

 

Styrelsens sammanträden 

Styrelsen har sammanträtt med protokollförda möten vid 10 tillfällen under 

verksamhetsåret. 

 

 

Revisorer 

Christine Sjödin, revisor 

Christer Tjärnlund, revisor 

 

 

Valberedning 

Sam Marklund, valberedare 

Tommy Lundberg, valberedare 

 

 



Aktiviteter 

Under våren 2020 planerades följande aktiviteter; 

 

Skellefteå fotoklubb, precis som samhället och världen i övrigt drabbades av de restriktioner 

som följde i pandemins spår och flera av aktiviteterna ställdes in. Bland de inställda 

aktiviteterna under våren var bland andra; Linus Lindblom, Workshop i bildspelsteknik, 

Camilla Öjhammar och Lasse Johansson, dess planeras att genomföras i ett senare skede. 

Skellefteå fotoklubb besökte Jörn den 26 maj och fotograferade i samhället, bilder som 

sedan visades i en digital utställning i samband med programmet ”Ursinnig festival” som 

arrangeras av Jörnsborna. 

Av de aktiviteter som genomfördes så var juryuppdragen mycket uppskattade, precis som 

Kjell Erikssons bildvisning vid årsmötet. 

 

Under hösten 2020 planerades följande aktiviteter; 

.  



Höstens program inleddes med en tävlingsvariant som var lite ovanlig, fältskjutning. Varje 

deltagare fick en karta och fem angivna platser att fotografera inom två timmar. Därefter 

fick varje fotograf delta med max ett motiv från varje plats som sedan jurybestämdes av fem 

personer, en för vardera platsen. En uppskattad aktivitet. 

Vi lyckades genomföra större delen av de planerade programmet, men under hösten med 

ökad smittspridning av covidviruset i Skellefteå valde vi att ställa in de tre sista av höstens 

aktiviteter. 

Sammantaget har vi trots de utmaningar som pandemin medfört haft många besökare på 

våra klubbträffar och utomhusaktiviteterna har fungerat bra. Vi kan notera att 

juryuppdragen uppskattas mycket av de som deltar, det är alltid kul att prata om bilder och 

hur de uppfattas, vad som är bra, känns bra osv. 

 

 

Tävlingar 

Under året har flera medlemmar prisats i olika tävlingar med både guld, silver och 

bronsplaketter, men också många diplom och omnämnande har tilldelats våra tävlande 

medlemmar 

 

 

Ekonomisk redovisning 

- Se ekonomisk rapport 

 

 

Slutord 

Under kommande verksamhetsår har Skellefteå fotoklubb planer på att fortsätta med 

aktiviteter som utflykter, temakvällar, teknikkvällar, gästande föreläsare, juryuppdrag och 

tävlingar. Vi kommer också att inspirera medlemmar att delta i distriktstävlingar och 

rikstävlingar, men också att hålla egna tävlingar i klubben. 

Under pågående pandemi kommer vi också att inrikta vår verksamhet på ett intensifierat 

deltagande på sociala medier. 

En viktig uppgift för oss i föreningen och styrelsen är också att försöka värva fler 

medlemmar. 

 

 



 

Skellefteå den 9 februari 2021 

 

 

Agneta Hansson  Mikael Håkansson  Hans Westerlund 

 

 

Victoria Söderström  Örjan Fredriksson  Kjell Eriksson 


