
 
 

 

År 2010 är till ända och det är dags att anamma 2011. För Fotografiska Föreningen i Göteborg har vi 

under hela året uppehållit oss i Nordengårdens lokaler och haft ett flertal intressanta inbjudna 

föreläsare till vår förening.  

 

Under verksamhetsåret har vi genomfört åtta medlemsmöten och nedanstående tabell visar en kort 

sammanfattning av dessa händelser: 

 

Mars: Johan Carlén presenterade sitt projekt Otystad - En bok om Göteborgs musikliv 

April: Tom Svensson visade sin expedition till Sydamerika med de utrotningshotade 

lejontamarinerna. 

Maj: Erik Sjöström presenterade sin bror Nils bilder som befann sig i Sydostasien. 

Johnny Buchwald visade bilder från sin senaste dokumentation - Vägens slut 

September: Medlemmarna Göran Kvick med sina första digitala bilder och Madeleine Lunde-

Tylenda om sina inspirerande och kreativa bilder från vardagen i Frankrike. 

Oktober: Erik Bernsköld visade sina tips och tricks i Photoshop - "Fotografen och 

Photoshop" 

November: Ulf Magnusson pratar om bröllopsfoto.  

December: Kent Waldenström från Scandinavian Photo om kalibrering 

Januari: Bildvisning med fotografen Stefan Isaksson 

  

 

Vi hade dessutom ett antal utflykter genomförda i klubbens namn: 

24-25 april Helgutflykt till Gullholmen med övernattning 

23 maj Utflykt till Borås Djurpark 

5 juni Stadsvandring i Göteborg 

18 juni Våravslutning ute i Ersdalen 

12 september Actionfoto med amerikansk fotboll hos Göteborg Marvels 

10 oktober Ersdalen 

  

 

Därutöver hade vi även två utställningar och dessa på samma ställe, nämligen Svenska Mässan. Den 

första var vår utställning i enbart canvastavlor på Fotomässan som gick av stapeln mellan 9-11 april. 

Den andra var under Bokmässan 25-26 september. Syftet med utställningarna var att locka fler 

medlemmar och detta gjordes med gott resultat.  

  



 

 

Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF), Västra Sveriges Fotodistrikt (VSF) samt Samarbetsgruppen 

Göteborgsregionens Fotoklubbar (SGF). 

  

 

Ordförande Géza Pályi 

Vice ordförande Gunnar Ros 

Sekreterare Mats Hansson 

Kassör Göran Kvick 

Ledamot Daniel Hasselberg 

Ledamot Johnny Buchwald 

Ledamot Thomas af Ekenstam 

Suppleant Jonas Göthlin 

Suppleant Anders Ygge 

  

Ordinarie revisor Robert Pettersson 

Suppleant Robert Ljunggren 

  

Den ekonomiska rapporten redovisas i särskild bilaga. 

  

Vi i styrelsen tackar för förtroendet att ha fått leda föreningens öden och äventyr under 2010.  Utan 

er medlemmar som är aktiva skulle föreningen aldrig finnas.  Vi hoppas att ser er ute i kommande 

utflykter och händelser med kameran i högsta hugg! 

  

Göteborg den 12 februari 2011 

  

På styrelsens vägnar: 

  

 

 

_______________________________ 

Géza Pályi 
Ordförande 

  

 

 

_______________________________ 

Mats Hansson 
Sekreterare 

 


