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TASKFORCE – UPPDRAG I KORTHET

Kartlägga och förankra förbättrings och  
samarbetsmöjligheter inom ramarna för 

Östra Svealands Fotoklubbar

Uppdraget fastställdes vid SVEFO´s årsstämma 18 mars 2018



PROBLEMSBESKRIVNING:

• SVEFO har sedan 3 – 4 år tillbaka haft ett medlemstapp samt kraftigt 
minskad uppslutning vid tex dess tävlingar samt årsmöten 

• Styrelsen har f.n. flera vakanser i styrelsen, och det har i stort sätt varit 
omöjligt att fylla dessa positioner

• Sett till uppgiftsbeskrivningen så har aktiviteterna minskat stadigt; under 
2017 har SVEFO endast genomfört en (1) aktivitet; Bild 17

• Under årets Fotomässa uteblev SVEFO

Det kan inte vara fel att anta att flertal klubbar inte ser mervärdet med en 
förening som inte lever upp till förväntningarna och uppdraget



POTENTIAL OCH MÖJLIGHETER

• Finns det ett konkret behov av en distriktsförening som samverkar med 
distriktets klubbar?

• Arbetsgruppens utgångspunkt är att det förmodligen finns ett behov och 
mervärde,  men detta måste vara förankrat och aktivt supportat av 
klubbarna

• Allra viktigast är att SVEFO och anslutna klubbar är överens om vad som 
ger detta mervärde och att man regelbundet utvärderar detta för att 
kontinuerligt utveckla samarbetet. Trots allt så befinner vi oss i en tid där 
allt är snabbförändligt

Inom distriktet finns minst 20 klubbar som med ett genomsnitt av 40 medlemmar utgör en betydande resurs och kompetens



FRÅGESTÄLLNINGAR TILL KLUBBARNA

• Ser ni det som värdefullt för er fotoklubb att 
samarbeta med andra klubbar inom SVEFO 
distriktet?

• Om ja (ovan) - vilka samarbeten skulle skapa MEST 
mervärde och nytta för fotoklubbarna och deras 
medlemmar?

• Utifrån SVEFOs nuvarande uppdragsbeskrivning -
vilka aktiviteter och verksamheter saknas idag 
inom SVEFO distriktet?

• Vilka förbättringsmöjligheter och brister finns?

• Vilka resurser och medel kan fotoklubben tänka sig 
att bidra med till gemensamma aktiviteter?

• Hur viktig är informationsspridning mellan 
fotoklubbarna? 

• Kan SVEFO spela en viktig funktion här? 

• Hur viktigt är det med bra kommunikationsverktyg 
mellan fotoklubbarna (till exempel för att reducera 
resor och geografiska avstånd)?

• Hur kan de klubbar som geografiskt är baserade 
mer avlägset bli mer inkluderade?

• Vilka aktiviteter sker bäst via SVEFO styrelse och 
vilka aktiviteter sker bäst genom direkt samarbete 
mellan fotoklubbarna inom SVEFO distriktet?

Saknas viktiga frågor / områden eller räcker  det??



AKTIVITETS & TIDPLAN
• Arbetsgrupp skapad och rekrytering till gruppen pågår 3 grupper om 2 personer behövs (mars, april) 

• Underlag för kontakt och möten med fotoklubbar skapas (första veckan i april)

• Kontakta och besöka och intervjua fotoklubbar perioden April – 20 Juni (22 juni är midsommarafton)

• Sammanställa resultat från intervjuerna 25 juni – augusti (Peter och Cristian)

• Klubbledarträff nr 1 september (oktober) för presentation och diskussion av utfallet från intervjuerna

• Resultatet från klubbledarmöte sammanställs och distribueras omedelbart till klubbledarna

• Respektive klubb går igenom resultatet med sina medlemmar och respektive styrelse fattar beslut om vad respektive klubb 
vill med distriktet (3 – 4 veckor)

• Klubbledarträff nr 2 oktober (november) – fastställande av  aktiviteter och samarbete inom ramarna för Östra Svelands 
Foto Distrikt. Konsekvenser för uppdragsbeskrivningen ev. stadgar sammanställs

• Presentation och genomgång av arbetsgruppens resultat för sittande SVEFO styrelse

• Uppdaterad uppdragsbeskrivning ev. stadgar presenteras  till årsmötet 2019 för genomförande



NÅGRA HYPOTESER

• Som en sammanhållande distriktsförening kan SVEFO arrangera eller initiera aktiviteter med 
tillräckligt många deltagare tex seminarier, kurser, utställningar etc. vilket ibland är svårt på lokal 
klubbnivå

• I samarbete med medlemsklubbarna kan SVEFO sprida kunskap och kompetenser till klubbarna

• I kraft av att representera ett antal klubbar kan SVEFO säkra samarbeten med externa 
organisationer och företag för tex. utställningar, tävlingar, sponsring, kurser och seminarier, tom 
sponsring 

• SVEFO kan genom klubbledarträffar säkra ett regelbundet utbyte mellan klubbarna för att 
utveckla fotoklubbarna och hitta strategier för detta på längre sikt 

• Ett aktivt samarbete mellan klubbarna och inom ramen för SVEFO kan även underlätta för de 
mera avlägsna klubbarna (Gävle, Roslagen, Gotland, Nynäshamn, Uppsala) att delta tex i 
utställningar genom att få hjälp av andra klubbar



BAKGRUNDS INFORMATION



SVEFO Uppgiftsbeskrivning (enligt stadgarna): 

Föreningen samarbetar med Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF, som fastställer 
föreningens geografiska verksamhetsområde (östra Svealand) dvs distrikt 

• Föreningen har till uppgift att:
• Verka för ökad samverkan mellan och aktivitet inom medlemsklubbarna

• Aktivt verka för utvecklingen av den fotografiska konsten och kulturen.

• Mer detaljerad och utvecklad uppgiftsbeskrivning enligt hemsidan: 
• En samarbetsförening av fotoklubbar och ett distrikt i Riksförbundet Svensk Fotografi, 

Svenska Fotoklubbar 

• Föreningen arrangerar BILD-tävlingen på våren och SVEFO-utställningen på hösten

• Föreningen ordnar också kurser, utställningar, fotoresor och klubbledarträffar

• SVEFO info 2/4 ggr / år



KLUBBÖVERSIKT - DISTRIKTET

Antalet anslutna SVEFO klubbar är idag: 13

1. Danderyds FK

2. Enskede FK

3. Gävle FK

4. Lidingö FK

5. LM Ericssons FK

6. Norrtälje FK

7. Nynäshamn FK

8. Stockholmsbild

9. Stockholms FK

10. Sundbybergs FK

11. Telia FK (ej medlem RSF) – SVEFO???

12. Tyresö FK

13. Uppsala Fotografiska Sällskap

1. Avtrycket

2. Gotlands FK

3. Hallstaviks FK

4. Kista FK (ej RSF)

5. Roslagens FK

6. Stockholms Landstings FK

7. Upplands - Bro FK

Fyra (4) klubbar har lämnat SVEFO de senaste 2 åren 

Övriga klubbar inom distriktet



RSF DISTRIKT 2017

1 Norra Norrlandsdistriktet 

2 Mellannorrländska Distriktet 

3 Mälardalens Fotoklubbsdistrikt - vilande  

4 Östra Svealands Fotoklubbar SVEFO

5 Föreningen Värmlands Fotoklubbar

6 Västra Sveriges Fotoklubbar 

7 Östsvenska Fotodistriktet 

8 Skånes Fotoklubbar - vilande



TASK FORCE - ARBETSGRUPP

1. Peter Falk – LM Ericsson FK

2. Cristian Lintrup – Enskede FK

3. Sten Nolin – Uppsala Fotografiska Sällskap

4. Marie Junde – Lidingö FK

5. Vakant – f.n. kontaktar klubbar för kandidat

6. Vakant - f.n. kontaktar klubbar för kandidat



FRÅGESTÄLLNINGAR 

Mall för Klubb Intervjun



1) Ser ni det som värdefullt för er fotoklubb att samarbeta med andra
klubbar inom SVEFO distriktet?

• Fyll i svar här:



2) Om ja (ovan) - vilka samarbeten (former) skulle skapa MEST mervärde
och nytta för fotoklubbarna och deras medlemmar??

• Fyll i svar här:



3) Utifrån SVEFO´s nuvarande uppdragsbeskrivning - vilka aktiviteter och
verksamheter saknas idag inom SVEFO distriktet?

• Fyll i svar här:



4) Vilka viktiga förbättringsmöjligheter och brister finns?

• Fyll i svar här:



5) Vilka resurser och medel kan fotoklubben tänka sig att bidra med 
till gemensamma aktiviteter?

• Fyll i svar här:



6) Hur viktig är informationsspridning mellan fotoklubbarna?

• Fyll i svar här:



7) Kan SVEFO spela en viktig funktion här (= informationsspridning)? 

• Fyll i svar här:



8) Hur viktigt är det med bra kommunikationsverktyg mellan fotoklubbarna
(till exempel för att reducera resor och geografiska avstånd)?

• Fyll i svar här:



9) Hur kan de klubbar som geografiskt är baserade mer avlägset bli mer inkluderade?

• Fyll i svar här:



10) Vilka aktiviteter sker bäst via SVEFO styrelse och vilka aktiviteter sker bäst genom 
direkt samarbete mellan fotoklubbarna inom SVEFO distriktet

• Fyll i svar här:



SLUT


