Klubbaktuellt 2/2006

Klubbmöte tisdagen den 7 februari 2006

Skarpnäcks Kulturhus, B-salen, Skarpnäcks Allé 25, T-banestation Skarpnäck. Vi börjar
mötet kl.19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30. Avslutning runt 22-tiden. Välkomna!

Program:
• Redovisning av KM 06 etapp 1 Tema:
Dia – ”Gammalt”
Påsikt – ”Smärta”
Digitalt – ”Dröm”
• Fika
• Jurykvinna Åsa Petré visar bilder
• Digitalkvart

Åsa Petré
Under sin tid som medlem i klubben har Åsa gått från hobbyfotograf till yrkesfotograf.
Idag lever hon på att ta porträtt på djur och människor.

Medlemsavgift 2006
Det är dags att betala in medlemsavgiften för nästa år som börjar i och med årsmötet i mars. Avgiften är 300 kr för
alla utom studerande medlemmar som är max 25 år, som betalar 150 kr. Alla som har korrekt post angiven hos
klubben får med nästa kallelse ett inbetalningskort. Om du vill betala över internet, ange i meddelandefältet: Att
betalningen avser medlemsavgift, namn och adress för vem betalningen avser.
Betala till PG 91 74 61-6. Sista betalningsdag är 31 mars.

Digitalbild 06
Stockholm Leicaklubb bjuder in till tävlingen digitalbild 06. Sista dag för inlämning av bilder är den 15 februari.
Mer information om tävlingen och inbjudan finns på http://www.stockholmsleicaklubb.org/svefodigitalbild06.htm

Kommande klubbmöten
7 Mars
* Årsmöte
* Bildvisning av Kjersti Segerström
4 April
* Inlämning till KM 06 etapp 2
* Fototävling med tema

Kalendarium
(Se även vår hemsida för aktuell information)
19 jan-5 mars
7 feb
15 feb
7 mars
2 april
4 april
2 maj
26-28 maj

Fotografins hus ställer ut Lee Friedlander
Klubbmöte
Sista dag för inlämning av bidrag till Digitalbild 06
OBS! Anders Stengård bör ha bidragen några dagar före detta datum!
Årsmöte
Redovisning Digitalbild 06, Midsommargården
Klubbmöte
Klubbmöte
RIFO-dagarna i Skellefteå
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Stig Segerström har lämnat oss
Vi har nåtts av det mycket tråkiga beskedet att Stig Segerström avlidit den 15 januari. Fastän vi visste att Stig inte
mådde bra känns det ofattbart att hedersmedlemmen, bildberättaren men framför allt den generöse fotovännen Stig
har lämnat oss.
Enskede fotoklubb bildades 1950. Stig kom till klubben ett par år senare och har alltså varit medlem i klubben
under sex decennier. Stig hamnade snabbt i styrelsen och satt som sekreterare fram till 1969. När man bläddrar i
gamla kallelser förbluffas man över den snygga layouten och de välformulerade kallelserna – gjorda i en tid många
decennier före ordbehandlarnas inträde. Stigs säkra känsla för text och bild har senare styrelser kunnat utnyttja
under de många aktiviteter klubben svarat för under åren. Under våra två första större arrangemang – SVEFO 77
och RIFO 81 – var Stig med i ”ledningsgruppen” som skribent, fotograf, layoutare men framför allt som mentor.
För oss som var unga och osäkra och ibland lite för självsäkra i början av 70-talet var Stig en stor förebild och
uppmuntrare. Hade man med sig ”dåliga bilder” kunde man snabbt bli sågad av andra medlemmar. Men Stig tog
sig alltid tid, frågade försynt vad man ville ha berättat med just den bilden och gav ett antal tips till förbättringar.
Om man någon enstaka gång hade med sig bra bilder var Stig inte sen att berömma och uppmuntra detta.
Under flera perioder av bildbrist i klubben var Stig den räddande ängeln. Man kunde alltid räkna med att Stig hade
med sig bilder att visa - ibland helt nytagna. Stig hade med vanlig kamera tagit en rulle eller två under helgen,
framkallat filmen, gjort urval, monterat, gjort titelbild och satt alltsammans i ett magasin och sedan visade han oss
bilderna på måndag kväll. Alltid lagom många och med avspända och sakliga kommentarer förmedlade han
känslan att fotografi är roligt och viktigt. Vi har under åren också fått se flera av hans bildprogram växa fram och
hela tiden hållas levande med nya bilder. Som t.ex. serierna om Årstabron och Ångfartyget Mariefred.
Under sitt yrkesverksamma liv arbetade Stig på Svenska Tobaksbolaget. Först med andra uppgifter men med åren
kom Stig att glida över till informationssidan, med trycksaker och fotografering i olika former. Såväl produktbilder
som porträtt och dokumentering av olika miljöer. Tillsammans med sin chef och gode vän Walter Loewe gjorde
Stig flera böcker, bl.a. ”Mariefred, Boken om en båt, en stad, ett tåg och ett slott”.
Klubbmötena kommer att kännas tomma när Stig inte längre visar sina bilder, men den glädje och det kunnande
han förmedlat kommer vi att bära med oss länge.

Kungsängen den 31 januari 2006
Göran Zebühr
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