Bankeryds fotoklubb
Historik
Det var ett antal fotointresserade personer med Carl-Gustav Öhman och Finn Jensen
i spetsen, som tog initiativ till att bilda en fotoklubb i Bankeryd. Klubben hade sitt
första konstituerande möte torsdagen den 6 mars 1952. Det skedde på det
legendariska Romedahls Konditori.
Den första styrelsen bestod av Finn Jensen som ordförande, Lars-Åke Lindberg blev
kassör och Nils Andersson utsågs till sekreterare. Lars-Ove Andersson och Allan
Holst blev revisorer. Den 26 mars 1952 invaldes i styrelsen även Carl-Gustav Öhman
och Hasse Isaksson. Nämnas kan också att Carl-Gustav Öhman tog initiativ att bilda
Ornitologiska Klubben Bankeryd 1953.
Läs mer på klubbens hemsida, som är fullmatad med bra information.
www.bankerydsfotoklubb.se

Klubblokal
Klubben har en klubblokal, som står till förfogande för klubbens medlemmar. Den
ligger på Ekeforsvägen 4 i Bankeryd. Där finns mörkrum, studio och bibliotek.

Månadsmöte
Månadsmöte äger rum på Församlingsgården i Bankeryd.
Medlemmarna träffas andra tisdagen i månaden utom i juni, juli och augusti.
På programmet står redovisning av månadens tävling. Det blir tid för en fikastund
och därefter ett bildföredrag av inbjuden föredragshållare, t.ex. reseberättelse eller
annan inspirerande bildvisning.

Tävlingar och utställningar
Klubben deltar i flera tävlingar varje år och visar sina bilder på ett flertal utställningar
både lokalt och nationellt. Man samarbetar också med andra fotoklubbar i landet med
att t.ex. fungera som jury i fototävlingar eller att kommentera och tipsa varandra om
bildkomposition, bildvisning, lagring av bilder eller tekniska frågor om kameror etc.
Fotokalendern ”Jönköping förr och nu” är en stor försäljningssuccé, som ges ut varje
år och som kräver ett stort engagemang i klubben.

Ordförande genom åren
Årtal
1952
1953 – 1955
1956
1957
1958 – 1960
1961 – 1963

Namn
Finn Jensen
Allan Holst
Olle Tapper
Nils Andersson
Allan Holst
Lars Gillblom

Årtal
1976 – 1979
1980
1981 – 1985
1986 – 1987
1988 – 1993
1994 – 1997

Namn
Arne Gustafsson
Nils-G Andersson
Torbjörn Svensson
Håkan Rosén
Elis Svensson
Anders Karlsson

1964 – 1966
1967 – 1968
1969 – 1970
1971 – 1975

Åke Stenberg
Lars Isacsson
Tom Persson
Åke Stenberg

1998 – 2005
2006 – 2012
2013 -

Peder Larsson
Harry Berg
Leif Arvidsson

