
Klubbledarträff i Västra distriktet oktober 2017  ERIK 
 
Traditionsenligt ägde VSF:s Klubbledarträff rum i början av oktober – denna gången den 7 oktober. 
Värdar för dagen var Rune Larsson, Mikaela Friberg och Tony Clementz från fotoklubbarna vid 
Dentsply Sirona och AstraZeneca Mölndal. Ute hade höstlöven börjat anta en färgrik ton och precis 
innan mötet tog sin början 7.45 passerade en älg förbi möteslokalen i Östad. Mötesfika inledde dagen 
och samtalen kom igång direkt. 
 
Efter värdarnas välkomnande uttryckte VSF:s ordförande Monica Wennblom glädjen över att Klubb-
ledarträffen varje år lockar fler och fler från respektive Klubbstyrelse – i år inte ett undantag – ett 30 
tal hade hörsammat inbjudan. Klubbledarträffarna har bl.a. som mål att respektive klubbstyrelser skall 
kunna träffas och hämta inspiration och stöd från varandra. Förutom ordförande från respektive 
medlemsklubb hade också tävlingsledarna särskilt inbjudits. 
 
Den inledande informationen berörde bl.a. den nya Dataskyddsförordningen – GPDR – som träder i 
kraft i maj 2018 och på vilket sätt en intresseorganisation som fotorörelsen berörs av den. Vi får an-
ledning att återkomma närmare till detta under våren 2018. Dock väsentligt att samtycke till person-
uppgifters utlämnande klargörs och inhämtas från respektive klubbmedlemmar. 
 
VSF:s ordförande presenterade vidare medlemsläget bland fotoklubbarna i västra Sverige. Bland de 
40 medlemsklubbarna ses en allt ökande andel kvinnor som medlemmar men även kvinnor i ordfö-
randerollen. I vissa klubbar utgör kvinnor som medlemmar runt 50 %.  De klubbar som har hög andel 
kvinnor har också merparten av sina medlemmar under 65 år. Detta gäller fr.a. fotoklubbar vid företag. 
Få fotoklubbar har medlemmar i åldrarna upp till 25 år. I de klubbar som har yngre medlemmar ses 
aktiviteter som Street photo som attraktivt. Eftersom fotorörelsens klubbform kräver att man också tar 
aktiv del i att verka som en förening har det visat sig svårare att få med de unga. Medlemmarna i sin 
helhet är mycket aktiva ute i sina klubbar vilket inte minst visade sig när mötet gick Laget Runt - där 
klubbrepresentanterna presenterade sina klubbar utifrån fr.a. två aspekter - vad är styrkan i vår 
klubb och vilka svårigheter brottas man med. 
 
Bland styrkorna framkom 
Tillgång till egen klubblokal, träffar varje vecka, meningsfyllda aktiviteter, delat ordförande-skap, stor 
styrelse, god sammanhållning, god ekonomi, fler kvinnor som medlemmar, medlemmar lämnar aktivi-
tetsförslag, fotoutflykter, pågående fortbildning och kurser, företagsklubbar behåller medlemmar efter 
pensionering, bred fotokompetens, tillgång till bildutställningsytor, framtagning av årlig fotokalender, 
medlemstidning, arrangörsskap av olika fototävlingar, uppdelning av uppdrag mellan medlemmarna 
och verksamhet i olika arbetsgrupper. 
 
Sammanfattningsvis – det som utgör styrkor utgör också i sin motsats en svårighet för medlemsklubb-
arna fr.a. dålig ekonomi, ej egen klubblokal och lågt medlemsengagemang.  
 
Dagens gruppdiskussioner berörde framför allt tävlingsverksamheten inom och mellan medlems-
klubbarna samt också Västsvenska FotoExpon och Riksfotoutställningen. Tävlingsledarens arbets-
uppgifter och arbetsstruktur lyftes fram. Vidare gavs exempel på hur man stimulerar till bildinlämning 
till fototävlingar i form av diskussionsmöten inom respektive klubb några veckor före inlämningsdatum. 
Tävlingsledarens roll är väsentlig alltifrån bildinsamling, frågor om regler och bildmärkning, packning 
och sändning av bilder etc. Vidare framkom att man diskuterar bilder i klubbarna som ett sätt att stimu-
lera bildinlämning, att man avdramatiserar detta med bildkritik liksom att man bör ha en struktur i att 
fungera som bildjury för andra klubbar. Avslutningsvis diskuterades tävlingsregler och behovet av 
samstämmighet rörande bilders storlek och märkning i de olika tävlingsnivåerna: från klubbtävling, 
distriktstävling till rikstävling.  
 
För dagen hade en särskild kockgrupp från Lerums fotoklubb förberett en härligt god sopplunch med 
hembakat bröd och sedan begav sig hela gruppen till Skatta Kvarn för fotografering.  
 

Tack alla för en fin givande dag tillsammans i Västra Sveriges Fotoklubbar 
VSF:s styrelse genom Monica Wennblom/ ordförande 


