
Rapport från Västra Sveriges Fotoklubbars  

fotohelg 14 – 15 mars 2020 
 

Västsvenska FotoExpon & Stämma 

14 mars 2020 Mimers Kulturhus i 

Kungälv 

Med strikta hygienregler i tanke och handling 

(enligt tydlig rekommendation efter kontakt med 

läkare inom smittskyddsverksamheten på grund 

av coronavirussituationen samt beräknat färre 

deltagarantal), kunde VSFs medlemmar avnjuta 

en fin heldag i Mimers Kulturhus i Kungälv, där FK 

Björken gick i mål med den äran efter 1 års arbete 

med Västsvenska Fotoexpon 2020. Stort tack för 

ett fint och välordnat arrangemang.  

Som väntat var vi något färre beträffande antalet 

deltagare, klubbrepresentanter och jurypersoner. 

Vi fick en fin, aktiv dag med mycket bilder och 

trivsam gemenskap. 

Under redovisningen av VSF FotoExpon kunde vi 

till jurykommentarer se116 digitalt projicerade 

bilder; av dessa fanns 43 enstaka bilder och 22 

bildkollektioner också utställda i stora Utställ-

ningshallen. Denna utställning kommer att vara 

kvar en tid för att möjliggöra för allmänheten att 

ta del av.  Utifrån ca 1100 inkomna tävlingsbidrag 

till de fem tävlingsklasserna kunde prisutdelning 

göras enligt jurypersonernas bedömning ( se 

Resultatlista ).  

Totalt delades 5 guld-, 8 silver- och 12 

bronsplaketter ut. Dessutom 28 diplom och 62 

visningsbilder. Bankeryds FK erövrade lagpriset. 

95 % av de fotoklubbar som lämnat in tävlings-

bilder återfinns också i prislistan. 

Stämmans delegater från närvarande fotoklubbar 

röstade i rask takt för godkännande av såväl  

 

verksamhetsberättelse, årsredovisning, revision 

samt ansvarsfrihet för styrelsen. Beträffande de 

två motionsärendena så godkändes enhälligt 

uppdateringsversionen av VSF stadgar. Motionen 

avseende hemlighållande av resultatlistan fram 

till VSF FotoExpodagen avslogs. Ordinarie styrel-

seledamöter omvaldes. Nya suppleanter valdes 

på ett år för kommande arrangörsskap 2021 års 

VSF FotoExpon 2021 från Kinna FK. Till arrangör 

för VSF Foto-Expon 2022 ställde sig Bankeryds FK 

glädjande till förfogande utifrån valberedningens 

arbete. Mötet avslutade med tack till FotoExpo-

arrangör, styrelse och alla övriga funktionärer.  

VSFs hemsida har ett stort antal sk vimmelbilder 

från 14 mars. Gå gärna in och botanisera. 

 

    

Text & Foto Monica Wennblom

 

 

 

 



 

 

Bildprojektet VÄXTKRAFT med vernissage 15 mars 2020 på Rydals Museum  

Under hösten 2019 växte samarbetsprojektet 

fram mellan VSF och Rydals Museum att i 

fotografisk form låta fotoklubbarna i Västra 

Sveriges Fotoklubbar tolka temat Växtkraft.  

Totalt antog 20 fotoklubbar utmaningen och varje 

klubb fick i en urvalsprocess välja fram fyra bilder 

att representera sina respektive fotoklubbar. Till 

varje bild lämnades en beskrivning från varje 

fotograf om sina tankar bakom bildens innehåll 

och utformning i förhållande till temat Växtkraft. 

 Rydals Museum har samlat in bilder och texter, 

ombesörjt såväl utskrifter som hängning av ut-

ställningen. I anslutning till utställningen finns 

presentationer av varje medverkande fotoklubb i 

syfte att utställningsbesökare också kan bli 

inspirerade att ta kontakt med någon fotoklubb 

för att eventuellt bli medlem och utveckla sitt 

fotograferande  

Under perioden 15 mars – 31 maj 2020 är museet 

öppet för besök torsdagar - söndagar. Särskilda 

tider kan arrangeras för fotoklubbsbesök efter 

kontakt med Rydals Museum. 

Glädjande är att Växtkraft har uppmärksammats 

medialt och olika rapporteringar finns över 

utställningen.  Det är alltifrån Fototidskrifter, 

fotosidor till utställningskalendarier för olika 

kulturinstitutioner.  

Många kom till vernissagedagen både 

fotoklubbsmedlemmar, anhöriga och allmänhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lars Stjernlöf 

 


