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En översiktlig sammanfattning av enkätsvaren från medlemsklubbarna visar att man gjort stora anpassningar till den
rådande situationen med krav på distans och ssk hygienföreskrifter. Merparten av fotoklubbarna har pågående
aktiviteter. Endast två klubbar har helt ställt in sina medlemsaktiviteter men har modifierade styrelsemöten.
Den följande redovisningen bygger på 95% svarsfrekvens.
VSFs styrelse ställde frågor rörande genomförda årsmöten, medlemsaktiviteter deras lokalisation samt innehåll.
Därutöver övriga synpunkter om svårigheter och annat av värde för alla medlemsklubbar att kunna ta del av.

Genomförda årsmöten
25 FK har haft fysiska årsmöten (en del före Corona situationen förvärrades) och 3 FK genomförde årsmöten via
webbpallform (Skype, Zoom). 7 FK har ej haft årsmöten utan befintlig styrelse har fortsatt som interimsstyrelse med
eller utan genomfört beslut.

Fotoklubbsmöten
Här inbegrips möten både av månatlig karaktär men också möten generellt i mindre grupper inomhus/utomhus.
16 FK har haft inomhusmöten dock betydligt glesare än vanligt och med möjlighet till färre antal närvarande
medlemmar men ändå tillräckligt utrymme för korrekt distans.
14 av FK meddelar att de har återkommande möten via webbplattform. En del av dessa möten avser styrelsemöten.
Plattformarna Youtube, Zoom, Teams, Meets och SKYPE är de huvudsakliga.
webbplattformarna. Flera av medlemsklubbarna anger ökad mailaktivitet inom klubbarna likaså mer kontakt via sina
respektive hemsidor samt klubbsidor på Facebook. Flera FK uppger ökad kontakt via mobilsamtal.
22 av FK uppger återkommande utomhusmöten.

Fotoklubbsaktiviteter
Bildvisning och föredrag är fortsatt dominerande ( gäller både möten inomhus samt via webbplattform).
Genomförande av tävlingar genomförs ffa via hemsida men också som utomhusaktivitet. 13 av FK redovisar
återkommande korta fotoutflykter med fotografisk inriktning tex tema fotografering och specifik teknikträning.
Utflykter i närområde omfattar både landskap och stad. Utflykter anges som viktig social medlemsstärkande och
moment som korvgrillning ingår också. Några FK arbetar med planering för och genomförande av printutställning i
publik lokal. Återkommande för flera FK är juryarbete för andra medlemsklubbar och gemensam fotografisk
teknikgenomgång och träning. Med färre medlemsmöten finns extra tid för planering av kommande fotoklubbs
program samt genomgång av fotoklubbens tekniska utrustning i digitalt fotolabb, drönare etc. Fotoklubbar har också
samlat in bilder för deltagande i Västsvenska FotoExpon.

Styrkor och svagheter för fotoklubbsaktiviteter
Lokaltillgång återkommer som ett viktigt ämne. En del FK har tillgång till större lokaler (egna eller förhyrda) där
mindre medlemsgrupper återkommande kan träffas. Men en del av FK har för små lokaler för medlemsmöten där
distans ej kan upprättas. En del som hyr återkommande lokal har nekats förhyrning under Coronatiden.
Företagsanknutna FK kan ej nyttja lokaler för medlemsmöten. Endast digitalt fotolabb för enskilt arbete.
Företagsanknutna FK har kunnat upprätthålla tex tidningsdistribution av prenumeration av fototidningar likaså
återkommande Nyhetsbrev.
Flera FK uppger att äldre medlemmar inte kommer till fysiska medlemsaktiviteter pga Corona situationen.
Utomhusaktiviteter påverkas av tex dåligt väder då aktiviteter fått ställas in. Någon FK upplever tex att de endast har
problem med ljuddistributionen vid sina webbportalmöten. Några av medlemsklubbarna har lyckats fixa större
möteslokal under tiden.
De FK som använder sig av webbplattform tycker detta fungerar bra. Dock de klubbar som endast har webbplattform
för styrelsemöten påpekat att flera av medlemmarna inte behärskar tekniken att ta del av webbplatsmöten vfr
medlemsmöten för alla medlemmar då inte kan arrangeras. De FK som har lyckats med webbplatsmöten anger att
det dels beror på att enstaka digitalt kompetenta medlemmar hjälpt till dels att i något fall har man haft god hjälp av
studieförbund respektive IT enheter vid företaget.

Medlemskommentarer
Några FK anger att de avser att internutbilda sig mer för att kunna ha webbportalsmöten. Andra FK säger sig invänta
öppningar i Coronaläget för att ta nya tag med programplanering
En av medlemsklubbarna säger i sin enkätkommentar:

”När vi inte kan göra som vi brukar, får vi ställa om och hitta nya sätt att skapa
värde för våra medlemmar”
VSF:s styrelse kommentar
Det finns verkligen potential för att anpassa sig till rådande läge och det är imponerande med den aktivitetsnivå man
ändå har ute i fotoklubbarna och där man delat upp sig i smågrupper för att efterfölja rekommendationer.
Utmaningen är att under vinterhalvåret kunna få tillgång till större lokaler för små distanserade medlemsgrupper
och att genom internutbildning öka tillgängligheten till digitala webbportaler.
Här finns också en möjlighet att medlemsklubbar sinsemellan kan hjälpas åt med denna digitala utmaning.
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