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AstraZeneca Gothenburg Photo Club & Dentsply Photo Club Sweden 
Verksamhetsberättelse för 2020 
 

Styrelserna   

Styrelserna har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Dentsply Photo Club Sweden  
Torsten Palmborg  Ordförande, firmatecknare för DPCS, ateljén, portabla 

Profotoblixtar, flickr, Hasselbladskameror, drönare 
Rune Larsson    Fototävlingar, kommunikation inom DPCS, drönare   
Mikaela Friberg   Kassör, firmatecknare för DPCS, medlemsregister 
Berit Sjöqvist    Anmälan bildvisningar, Galleri Vajern  
Elisabeth Johnsson   GoPro utrustningar, tidningscirkulation DPCS  
 
AstraZeneca Gothenburg Photo Club 
Christer Karlsson                 Ordförande, bildvisningar och firmatecknare 
Christin Hernborg  Kommunikation, Workplace, support fotoaktiviteter 
Tony Clementz                     Interna & externa fototävlingar, fotoutflykter och kurser i digital 

bildredigering, Admin för fotoklubbarnas facebook och Google 
Drive 

Nils-Olov Hermansson Kassör och firmatecknare, ateljén, fotoutställningar,  
 
Anders Holmgren                 Digitala bildrummet, tidskrifter, autofokuskalibrator 
Jan Holmgren    Support till fotoaktiviteter 
Fredrik Mauritzson               Medlemsregister, makrooptik, digital projektor 

och duk.  
Alan Sabirsh     Digitala bildrummet  
 
Styrelserna har under verksamhetsåret haft 8 gemensamma protokollförda sammanträden. 
Rollen som sekreterare har roterats mellan styrelsernas medlemmar.  
 

Medlemmar (Mikaela & Fredrik) 

31 december 2020 hade fotoklubbarna totalt ca 229 medlemmar (AstraZeneca 145 Dentsply 

84). Ett år tidigare hade fotoklubbarna totalt 348 medlemmar (AstraZeneca 258, Dentsply 

90). 

Medlemsavgiften för 2020 var 120 kr för bägge klubbarna (250:- för senior och konsult) 
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Bildvisningar  

Under 2020 har 2 bildvisningar anordnats av klubben.  

Titel  Presentatör  Datum 

1.Gryningsliv Maria Mattsson 21 Jan 

 

 

2.Inspiration Sandra Bartocha 10 Nov 

 

 

 

 

 

 

 

Bildvisningarna är öppna för alla anställda och anhöriga. Möjligheten att arrangera 

bildvisningar begränsades från mars 2020 pga pandemin. En planerad bildvisning ställdes in.  

Under hösten tog vi oss an utmaningen med virtuella visningar över en digital plattform. Vi 

började med Sandra Bartocha, en bland Europas mer kända naturfotografer. Det blev en 

trevlig och inspirerande visning med mycket frågor. Nästa digitala visning hölls i januari 2021 

med en holländsk fotograf. Virtuella visningar ger oss en möjlighet att möta och inspireras av 

fotografer långt utanför landets gränser. 

Fotoklubben ute i världen 

Tony Clementz och Rune Larsson representerade våra klubbar på Västra Sveriges 

Fotoklubbars stämma i Kungälv den 14 mars. Klubbledarträffen i Kinna blev inställd på grund 

av corona pandemin, men en aktivitetsenkät skickades ut till samtliga fotoklubbar från 

styrelsen i Västra Sveriges Fotoklubbar och den besvarades av Christer Karlsson (AZ) och 

Rune Larsson (DPCS). 

Västra Sveriges Fotoklubbar i samarbete med Rydals Museum arrangerade en 

fotoutställning för fotoklubbar i västra Sverige med temat Växtkraft. Våra klubbar var 

representerade med fyra fotografer från respektive fotoklubb som deltagit i vår interna 

fototävling under 2019. Inlämnade bilder till Rydals Museum förstorades upp till 50x70cm. 

Utställningen hade vernissage 15 mars med många fotografer närvarande, men ändock 
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coronasäkert i den stora utställningshallen på museet. Utställningen var öppen till 31 maj och 

därefter fick respektive fotograf sin förstorade utställningsbild. 

     

Utställningsaffisch Rydals Museum                  Utställningshallen Rydals Museum foto: Rune Larsson 

  

Riksförbundet Svensk Fotografis Riksfotostämma i Avesta blev inställd på grund av corona 

pandemin, stämman genomfördes istället via ett enkelt pdf-formulär. Tony Clementz och 

Rune Larsson representerade våra klubbar. 

Mikaela Friberg fick en bild med i Riksförbundet Svensk Fotografis Årsbok 2020/2021. 

 

Fotoutställningar AstraZeneca 

Inga fotoutställningar har hållits på siten under året pga pandemin. Under ett normalt 

år arrangerar vi en på våren och en på hösten  

 

Fotoutställningar ”Galleri Vajern”, Dentsply 

Galleri Vajern är en utställningsvägg för bilder i den lilla matsalen på DentsplySirona. Denna 
kläddes under jul- och nyårshelgen, och in i januari, med bilder från en gemensam utflykt till 
Dyrön samt med drönarbilder tagna av vår nyinköpta tillskott.  
 
Denna utställning ersattes i samband  med vernissage den 10 februari av Annelie Elliotts och 
Annika Werséns fina bilder. Innan det var tid för nästa utställare att planera sin vernissage 
och bilder slog coronan till och alla som inte måste jobba från kontoret ombads att arbeta 
hemifrån.Coronan höll i under resten av 2020, ingen återgång till vardagen kunde ske.. Det 
blev därmed en ofrivilligt lång visning av Annelies och Annikas bilder - till glädje för dem som 
måste vara på plats! 
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  Fototävlingar interna 

Under året testade vi ett nytt upplägg för interna fototävling inom klubben, framför allt med 

avsikt att sänka tröskeln för medlemmar att skicka in bilder. I den interna tävlingen 

"Sommaren 2020" kunde medlemmar maila in bidrag direkt utan tanke på format eller 

kamera (även bilder direkt från mobilen). Ett 30-tal bidrag kom in till tävling.  Trots ett ganska 

lågt röstande så var det mycket välförtjänta bilder som la beslag på ”pallplatserna”, se nedan.  

                         

 

1:a Pris - Bo Ding 

2:a Pris - delat mellan Zeba Bjørn Pedersen Löwen-Åberg och Bo Ding 

3:e Pris – Cecilia Falkenberg 

 

Fototävlingar externa  

Året har återigen varit framgångsrikt för våra klubbar i externa fototävlingar. 

Västsvenska FotoExpon 2020  

Klass A – enstaka bild digital: Rune Larsson ett silver, Christer Karlsson och Tony Clementz 

tilldelades varsitt diplom, Mikaela Friberg fick en bild antagen för visning. 

Klass B – enstaka bild påsikt färg: Tony Clementz ett silver och Rune Larsson fick en bild 

antagen för visning. 

Klass C - enstaka bild påsikt sv/v: Mikaela Friberg ett silver och en bild antagen för visning 

och även Tony Clementz fick en bild antagen för visning. 
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Klass D – kollektion påsikt: Tony Clementz fick en bild antagen för visning. 

 

Rune och Tony med båda klubbarnas samlade utmärkelser. 

Foto: Toni Carlbrand 

  

GöteborgsMästerskapet 2020 ställdes in på grund av corona pandemin. 

  

Riksfotoutställningen 2020 

Årets Riksfototräff med riksstämma och utställning var tänkt att äga rum i Avesta i maj med 

Folkare Fotoklubb som värd. Som så mycket annat blev även detta fysiska evenemang 

inställt. Själva tävlingen, Riksfotoutställningen 2020, genomfördes dock och resultaten, med 

jurymotiveringar, redovisades digitalt på Riksförbundets hemsida. 
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Mikaela Friberg från Dentsply Photo Club hade stora framgångar med guldmedalj i både 

Klass C (enstaka påsikt) och Klass E (Bildspel). Tillsammans med en kollektion antagen till 

visning i Klass A (kollektion påsikt) och två bilder antagna till visning i Klass C, så innebar 

detta att Mikaela även tog hem den åtråvärda titeln Årets Fotograf 2020. 

Tony Clementz fick en kollektion antagen till visning i Klass A. 

 

Stort grattis till alla de premierade fotograferna! 

 
Medlem invald i svenska Naturfotograferna 
Christer Karlsson valdes som medlem in i föreningen Naturfotograferna. Föreningen verkar 
för äkta naturfoto och naturvårdsengagemang.    
 

Fotouppdrag 

Fotoklubbarna genomförde inget internt fotouppdrag under året. 

Fotoutflykter 

Årets längre utflykt var planerad till Öland i början av juni. Tyvärr fick den 
efterlängtade resan skjutas på en obestämd framtid. En kortare välbesökt 
kvällsutflykt till Jonsereds naturreservat lyckades vi i alla fall få till.  

 

 

 

 

 

 
    

  

Foto: Rune Larsson 
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Kurser  

● Torsten Palmborg höll två kortare individuella introduktionskurser i Ateljén i Gula 
Villan.  
 

● Pga covid-19 har endast ett fåtal introduktionskurser hållits i bildrummet.  
 
 

● Nils-Olov, Fredrik, Torsten höll två drönarkurser i och utanför Gula villan. 
 

 

Medlemsavgifter 

Inom AstraZeneca meddelade HR Sverige i nov 2019 att de från 2020 inte kommer att kunna 

stödja med automatiskt löneavdrag för medlemskap i AZ’s fritidsföreningar. Övergången till 

inbetalning med Swish har kostat styrelsen på AstraZeneca många extra arbetstimmar. Ett 

automatisk löneavdrag finns fortfarande som ett arbetsbesparande önskemål. 

Investeringar 

I ateljén har fotoklubben ett behov att ersätta de idag gamla blixtaggregaten med nya 

eftersom det finns inte längre reservdelar för de vi har. Styrelsen har tittat på kostnader för 

en investering med 2 st Profoto D2. Den är så pass hög att den överstiger vad vi kan avsätta 

under ett enskilt verksamhetsår. En del av föreningens medel från verksamhetsår 2020 har 

därför satts undan för att vi ska kunna göra denna nödvändiga investering under 2021. 

 

Tidskrifter  

I slutet av 2020 bestämdes att cirkulationer skall upphöra på AZ. Istället  kommer de att 

placeras i KC lounge (1x per tidskrift). Liknande arrangemang finns Dentsply. Där läggs 

tidningar i gamla matsalen vid Galleri Vajern efter avslutad cirkulation, se bild nedan. 

Kostnaden för klubbarna sänks avsevärt. Under en övergångsperiod kommer cirkulationer 

pågå parallellt, allteftersom prenumerationer upphör. Beräknas vara klart runt halvårsskiftet. 

Tyvärr har också Practical Photography och sv. National Geographic blivit nedlagda från 

förlagen. 
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På Dentsply/ Wellspect läggs tidningar (efter cirkulation) i hörnet till vänster om Galleri Vajern. 

    

Gula Villan  

Ateljén  

Klubben förfogar över en ateljé i Gula villan som är utrustad med Profoto D2 och compact 

studioblixtar, olika bakgrunder och övrigt som kan behövas för porträtt- och 

studiofotografering.  

Trots att det har varit “besöksförbud” (inte tillåtet för besök av pensionärer eller gäster till 

medlemmar/anställda) i Gula Villan har ateljen varit använd 14 gånger under 2020. 

 

  
Profoto D2.  
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Ateljén har en ”stationär” Canon-spegelreflexkamera EOS 550D med 50mm /1.8 objektiv, på 

bilden ovan är Airsync fjärrkontrollen monterad. Dessutom finns möjlighet att låna Canon 

makro- och zoomobjektiv i ateljén.   

 
Digitala bildrummet 
Bildrummet har även 2020 varit välbesökt, 63 unika bokningar ( 77st 2019) trots pandemi 
tider. till det kommer okänt antal obokade besök.  
 

Bildrummets alla har fungerat utan större problem under året, programvaror har uppdaterats 

kontinuerligt. 

En trevlig nyhet är att skärmarna återigen är korrekt kalibrerade. Detta har möjliggjorts 

genom ett nyinköp, en 27” Eizo (med tillhörande colorimeter).  

 
 

  

Utrustning för utlåning   

Hasselblads utrustningar  
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Utrustningarna som kan lånas fritt av medlemmarna förvaras hos Torsten Palmborg på 

Dentsply.   

Digital projektor och duk  

Fotoklubbens stora projektorduk och digital projektor kan lånas av medlemmarna och 

utlåningen har skötts av Fredrik Mauritzson. 

Portabla blixtar (Profoto, 230V samt Kaffebrus, batteri samt 230V)  

Fotoklubbens portabla blixtar kan lånas av medlemmarna och utlåningen förmedlas via 

Torsten Palmborg (Profoto) och Nils-Olov Hermansson (Kaffebrus). Profoto blixtarna lånades 

ut vid två tillfällen. 

Passepartoutskärare   

Fotoklubbens utrustning för att skära passepartout kan lånas av medlemmarna och 

utlåningen förmedlas av styrelsen. 

GoPro 4 & 7   

Det gjordes 5 bokningar av klubbens två GoPro kameror under 2020. Kamera utrustningarna  

kan lånas av alla medlemmar och utlåningen förmedlas via Elisabeth Johnsson, Dentsply. 

Mavic 2 Pro drönare   

För att täcka försäkringskostnaderna för drönaren tas en avgift om 300 kr ut för en utlåning 

(max 10 dagar). Drönaren hyrdes ut 11 gånger under året.  

 

En bild över Åsa tagen med klubbens drönare. Foto Christer Karlsson 

 

Tillträde till klubbens lokaler ateljé och bildrum i Gula villan 

Varje medlem kan få tillträde till rummens timelox-lås hos Securitas i KC-receptionen efter att 

den i styrelsen som ansvarar för rummet har försäkrat sig om att personen har kunskap om 

utrustningen genom en introkurs och för Dentsplys medlemmar, en passerkortsutbildning.  

Bokning av lokaler och utrustning sker via vår externa hemsida.  
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Smittorisken under Corona pandemin medförde att inga seniorer hade tillträde till Gula villan 

från mars 2020.  

 

Information till klubbens medlemmar 

Nyhetsbrev 

Fotoklubbarna har gett ut 6 st nyhetsbrev via e-post under året. Ambitionen är att erbjuda 

sammanställd information om aktuella aktiviteter samt försöka inspirera fler till ett aktivare 

medlemskap. 

Facebook 

Vår Facebooksida har ökat i intresse och har nu 105 medlemmar. Det är ca 50-60 personer i 

snitt som tittar på inlägg. Det finns information angående tävlingar, vernissage och klubbens 

medlemmar har också bidragit med en del inlägg. Tony har lagt in en hel del tips som kan 

vara till inspiration. Fototävlingen “Sommar 2020” som presenterades fick många fina bidrag. 

Några klubbutflykter har det varit dåligt med, men det blev en Coronasäker utflykt till 

Jonsereds strömmar i September där många presenterade sin bilder på vår sida.  

Extern hemsida 

”AstraZeneca Gothenburg Photo Club & Dentsply Photo Club Sweden” 

http://www.fsy.se/azfotoklubb/startsida.asp.    
 
Direktlänk finns på respektive företags intranät. Den externa hemsidan är lätt att administrera 

vilket medför att styrelsemedlemmarna smidigt kan hålla uppgifterna aktuella för respektive 

ansvarsområde. Hemsidan kommer flyttas under våren 2021 då plattformen moderniseras av 

FSY vilket också kommer att medföra ett nytt enklare domännamn. 

23 mars 2021 
Styrelserna för AstraZeneca Gothenburg Photo Club och Dentsply Photo Club Sweden 
 

 

http://www.fsy.se/azfotoklubb/startsida.asp

