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Hanna överlåter ordförandeklubban åt klubbens nya ordförande Catarina efter årsmötet. 

Foto Ludde Lundqvist 

 



Amatörfotografklubben i Helsingfors rf:s medlemmar kallas till 

MÅNADSMÖTE 
torsdagen den 28 september 2017 kl. 18.00. 

Mötet hålls på Sandels, Topeliusgatan 2 

Mötet inleds med en Pecha Kucha av Lea Laine. Månadens gäst och domare är Anders 
Blomqvist, årets fotograf i AFK 2016-2017, som kommer att prata om sitt fotograferande och 
visa bildspelet "Längs med den finska kusten” samt en del av sina infraröda landskapsbilder. 
Anders dömer också årets 

VÅRUTFÄRDSTÄVLING 

Bilder som tagits under vårutfärden deltar. Man får delta med högst 3 påsiktsbilder. 
Tävlingsbidragen lämnas in vid mötets början, senast kl 18. Var och en sköter inlämningen av 
sina bilder själv, ber någon annan, eller talar med tävlingssekreteraren. 

ÅRSMÖTE UTAN 
TRADITIONSTÄVLING 
Text och bild: Frasse 

Årsmötet gick av stapeln traditionsenligt i maj 
och de stadgeenliga ärendena stod på 
agendan.  

Det gångna verksamhetsåret gicks igenom 
och styrelsens förslag till bokslut, 
verksamhetsplan och budget för 2017-2018 
godkändes. Styrelsemedlemmar väljs i AFK 
för 2 år i gången och 3 medlemmar väljs 
varje år. I tur att avgå var Hanna Blomqvist, 
Ghita Thomé och Lars Kronlund. Hanna och 
Lars hade avsagt sig omval. Årsmötet valde 
Catarina Söderström till ny ordförande för 
klubben för det kommande året, Ghita 
återvaldes som styrelsemedlem och som ny 
styrelsemedlem valdes Birgitta Immerthal. 

På den nya styrelsens konstituerande möte 
delades styrelseuppgifterna ut och så här ser 
styrelsen ut för verksamhetsåret 2017-2018: 

Ordförande:   Catarina Söderström  
Viceordförande:  Peter Schulman  
Sekreterare:   Ghita Thomé  
Skattmästare:  Birgitta Immerthal 
Tävlingssekr.:  Lea Laine  
Utan portfölj:   Jan Hagelberg 

Efter årsmötet hölls också ett kortare 
månadsmöte. Frasse Frantz inledde med en 
bildvisning i Pecha Kucha-format från en 10 

dagar lång vandring i Sarek nationalpark i 
norra Sverige i augusti 2015.  

Sedan skulle det ha varit dags för 
traditionstävlingen. Tyvärr fanns det dock inte 
tillräckligt många tävlingsbidrag att det skulle 
ha räckt till en tävling. AFK har ju under alla 
år försökt hålla uppe intresset för traditionella 
fototekniker, genom att tillhanda mörkrum 
och anordna kurser med mera. Med tanke på 
klubbens historia skulle det nog vara viktigt 
att hålla igång hantverket också inom 
klubben och inte bara genom kurserna i Arbis 
regi. Men det krävs förstås ett genuint 
intresse för “handarbetet” i mörkrummet. 
Något för styrelsen, eller egentligen alla 
medlemmar, att fundera på! 

!
Någonstans i Sarek… 



ORDFÖRANDE ORDAR 
Text Catarina 

Mitt namn är Catarina och jag är er nya AFK-
ordförande. En kort presentation av mig själv 
är säkert på sin plats, men först vill jag tacka 
Hanna, som varit en aktiv och engagerad 
ordförande och styrelsemedlem under flera 
år. Tillsammans med sin styrelse och andra 
aktiva i föreningen har hon gjort ett fantastiskt 
jobb; en grundförutsättning för hela 
föreningens existens! 

Men vem är jag då? En lagom tjock kvinna i 
mina bästa år, kanske. Utan propeller på 
ryggen. Men ofta med kameran i handen. Min 
första systemkamera fick jag som 
fjortonåring, då endast film gällde. Så 
småningom blev det digitalt foto och en 
önskan om att komma en bit längre in i 
fotograferandets mysterier. Hangö 
sommarunis Fotoskola kom lägligt i min väg. 
Där träffade jag också AFK-gänget med 
Hanna, Christine, Ghita och Jenny. Full av 
beundran var jag över hur duktiga fotografer 
de var! Via den kontakten blev jag sedan 
medlem i AFK och har deltagit i diverse 
månadsmöten, workshopar och 
gatufotovandringar.  

För mig är fotograferandet en form av 
mindfulness; jag njuter av att var ute i 
naturen, försöka se bilden och fånga den på 
bästa sätt. Glömma omvärlden, koncentrera 
sig på stunden, vara en del av skogen och 
skärgården. Och fotograferandet har 
oändliga utmaningar och jag tror, och 
hoppas, att jag hela tiden lär mig något nytt. 
Utmaningarna tar nog aldrig slut. Skärgården 
har en stor del i mitt hjärta. Jag har seglat 
sedan jag var liten flicka, först optimistjolle 
och sedan familjens kölbåt för att sedan 
övergå till egen segelbåt. På den firar vi alla 
semestrar, i ur och skur. Denna sommar 
mera i skur... Men skärgården erbjuder en 
oändlig variation av vackra motiv; klippor, 
vågor, väder och stämningar.  

Mitt seglingsintresse har gjort att jag är 
engagerad i styrelsen för Porkala 
Kryssarklubb, sedan har jag länge suttit i det 
lokala vattenandelslagets styrelse, nu 
fungerar jag också som ordförande i AFK och 
därtill jobbar jag till vardags för en förening, 
så man kan gott säga att föreningslivet tar 
upp en mycket stor del av mitt liv. Jag kan 

konstatera att utmaningarna är de samma, 
oberoende av förening: medlemsrekrytering, 
marknadsföring och att engagera folk att 
delta i verksamheten. På allt detta vill jag 
inom AFK satsa mitt engagemang. Vi 
behöver mera medlemmar för att upprätthålla 
en mångsidig verksamhet. Senaste 
verksamhetsperiod minskade 
medlemsantalet netto med 11 medlemmar. 
För att få flera medlemmar behöver vi 
marknadsföra oss utåt! En förnyelse av 
webbsidorna står på min lista och ett ökat 
engagemang i social media. AFK har en 
förvånansvärt mångsidig verksamhet och till 
det behövs många aktiva personer. Min 
önskan är att de olika grupperna skall vara 
självgående, så att styrelsen inte ska behöva 
åta sig att administrera dem; uppgiften blir 
helt enkelt för stor som tillägg till alla andra 
uppgifter styrelsen har.  

Jag vill till slut uppmana er, alla medlemmar, 
att aktivt tänka på att marknadsföra AFK till 
alla era vänner som är fotointresserade. 
Personlig marknadsföring är allra effektivast, 
och man behöver inte vara proffs för att vara 
med. På det är jag själv det bästa exemplet. 

Önskar er fina fotostunder i det mjuka 
höstljuset! 

HÖSTUTFÄRD TILL LOVISA  
Text: Jan H, Foto: Ludde 

Det duggade eller regnade (beroende på hur 
känslig man är) till och från då några tappra 
AFK:are samlades på Lovisa torg lördagen 
den 9.9 kl.11. Fotografiskt sett var vädret 
mycket bra. Eller som Hans sade så låg det 
en stor softbox över oss som jämnade ut 
ljuset.  

Vi spred på oss åt olika håll för att försöka 
fånga oktober månads bild. Några gick mot 
gamla stadens pittoreska träbyggnader, 
andra ner till skeppsbron och sjökvarteren. 
Bastionerna Ungern och Rosen fick besök 
och Ehrensvärds naturstig utnyttjades också i 
fotografiskt hänseende.    

Vi besökte fotografen Linda Varoma som 
berättade om sina tidigare fotoprojekt. Hon 
hade bl.a. tillbringat ett år i Skottland med 
magistersstudier i fotografi. Hennes 



fotograferingsplatser i Skottland var gamla 
slagfält där motiven var träden och buskarna. 
Lindas fotograferingsprojekt i framtiden är lite 
oklara, men det kommer att bli en del 
porträttfotografering för brödfödans skull. Det 
som vi kan lägga på minnet är att hon 
kommer att börja tillverka ramar – maskinen 
är införskaffad och ett nytt arbetsutrymme 
söks som bäst. 

!  

Linda berättar om sitt skapande under Amandas 
överinseende 

Dags för mat och samvaro. Restaurant Bella 
Lovisa fick besök av totalt 12 personer. Lyxigt 
med ”nästan” eget kabinett! 

Då regnet hade övergått i dugg så beslöt 
hela gänget, och inte bara de som kommit 
senare, att fotograferandet skulle fortsätta 
innan hemfärden. Dags igen för 
småbåtshamnen och de gamla trähusen. 
Och visst fanns det detaljer i de äldre 
stenhusen också. Fint att gamla helheter har 
bevarats och fått nytt liv! 

PS. Lindas tankar om fotografering, ”Letters 
to Pete Jockey”, finns i labbet för påseende.  

GAMMAL PLÅTSLAGARE PÅ 
VÅRUTFÄRD  

Text: Ludde 	 	   	  	
	  
Klubbens vårutfärd gjordes traditionsenligt på 
Kristi Himmelsfärdsdagen jämte därpå 
följande veckända. Den här gången 
studerade vi Roines och Längelmävesis 
ombesjungna vågor men för säkerhets skull 
från landsidan. Vårt brohuvud var i Saarikylät 
i Pälkäne, närmare bestämt Villa Elegante, 
därifrån vi i små grupper av varierande 
sammansättning utforskade omvärlden.  

På bekvämt köravstånd fanns ett rikligt utbud 
av intressanta motiv, allt från natursköna 
landskap med hjortar, glittrande sjöar och 
utsiktstorn till agrar landsbygd med både 
gammalt och nytt. För tekniskt intresserade 
fanns Vehoniemi bilmuseum och så skall 
man inte glömma den både tekniskt, 
naturgeografiskt och kulturellt intressanta 
staden Tammerfors.  

Fotoutflykterna tog oss till de mest 
överraskande platser. I trakten fanns förutom 
natur, också gott om nya och gamla 
byggnadsverk i varierande skick. Murken 
stock är alltid intressant och för en femte 
generationens helsingforsare ter sig också 
djuren ganska spännande. Kossorna ser 
definitivt mycket farliga ut, medan man kan 
hoppas att kalvarna kanske inte bits, 
åtminstone inte genast. Tyvärr saknar 
somliga stadsbor från spårvagnsdistriktet all 
nödig erfarenhet av hur man rör sig på 
landet, så det blev ett överraskande plums i 
den halmtäckta gödselrännan. Vi körde hem 
med öppna fönster.  

Villan var välutrustad för våra ändamål och 
på kökssidan trollade vår egen Helena fram 
en fantastisk fredagsmiddag. Hon hade 
satsat mycken tid på att skaffa de perfekta 
råvarorna och sedan tillreda en superb 
festmåltid, som i vilken test som helst skulle 
ha skördat en stor mängd kockmössor. Vi 
bara njöt.  

Den förhandsbokade festmiddagen på lördag 
kväll var också en angenäm kulinarisk 
upplevelse med perfekt tillredd hjort som 
smalt i munnen. Företagaren Ravintola 
Paakari som levererade helheten kunde 
verkligen sin sak. 

”Bröllopssviten” var inte en svit i traditionell 
bemärkelse utan närmast ett vindskrypin med 
ståhöjd i halva rummet, tyll i taket, trekantig 
glasvägg mot sjön och ett fönster i väggen 
mot matsalen. En fin utsikt på dagen, men 
svårt att sova i solskenet efter klockan 4:07 
på morgonen, men det är ju delvis idén med 
en bröllopsnatt. En gammal plåtslagare skulle 
trots allt längre fram på morgonen ha 
uppskattat traditionella gardiner, inte minst 
mot matsalen. I övrigt allt helt perfekt, en 
välarrangerad utfärd.  



Vi tackar utfärdskommittén ännu en gång och 
ser med spänning fram emot att få se vilka 
pärlor deltagarna hittat i den 
nationalromantiska miljön.  

HANGÖ FOTOFESTIVAL 
Text: Frasse 

Hangö fotofestival ordnades i år den 2.9 
under rubriken “Visual overload”.  

Programmet inleddes med 5 Pecha Kucha-
bildvisningar i regi av BioFoto Finland. En 
AFK:are och BioFoto-medlem, i form av 
Frasse Frantz, höll en av dessa korta 
bildvisningar.  

Festivalens föreläsare var Lasse Sundström, 
Oscar Keserci, Ritva Kovalainen, Heikki 
Willamo och den svenska landskaps-
fotografen Serkan Günes. Vi fick höra om 
Lasses utmaningar med att ge ut en egen, 
mestadels självfinansierad bok, Oscars 
nattfotografering av bl.a. Vintergatan, Ritvas 
foto- och bokproduktion och idéerna bakom 
hennes arbete, Heikkis möten med djuren i 
de finska skogarna och Serkans tankar kring 
sin landskapsfotografering, främst uppe i 
svenska Lappland. Föredragshållarna 

avslutade festivalen med en paneldiskussion 
om det enorma bildflödet i dagens värld med 
alla sociala medier och hur de själva ser på 
det här med “some”. Och ganska olika 
förhållningssätt hade man till sociala medier. 
Det var allt mellan så gott som inget intresse 
alls till att använda de sociala medierna för 
att få så stor synlighet som möjligt för sina 
verk. 

Som helhet är Hangö fotofestival en liten 
men trevlig festival, väl värd att besökas. Och 
det gjorde också ett tiotal AFK:are denna 
gång.  

NOTERA BLANKETTEN 
FÖR BETALNING AV 
MEDLEMSAVGIFTEN !! 
Det är dags för betalning av medlemsavgiften 
för verksamhetsåret 2017-2018. Se 
informationen på sista sidan i detta cirkulär! 

NYA MEDLEMMAR I AFK 

Harith Raad Salih hälsas hjärtligt välkommen 
som ny medlem i klubben! 

   

!
Vårutfärdsutsikt vid Roine. Foto: Ghita 



TÄVLINGSTEMAN UNDER VERKSAMHETSÅRET 2017-2018 
Månad Tävling Motiv / tema Tävlingsform

September Vårutfärdstävling Motiv från vårutfärden 
till Kangasala-trakten.

Bilder som tagits under vårutfärden deltar. Man får 
delta med högst 3 påsiktsbilder. Domaren utser den 
bästa bilden vars fotograf får sitt namn ingraverat i 
vårutfärdspokalen. Domaren kan dessutom utdela 
hedersomnämnanden. Ifall bidraget är ett montage, 
måste bildens samtliga element vara tagna under 
vårutfärden. I övrigt gäller de allmänna 
tävlingsreglerna. 

Oktober Månadens bild Fordon och transport Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. 
Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta 
antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen 
eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara 
högst 1 år gamla vid tävlingstillfället.

Höstutflyktstävling Motiv från höstutflykten 
till Lovisa

Här deltar påsiktsbilder i fri framställning och teknik. 
Bilderna skall vara tagna under höstutflykten. Antal 
bilder per deltagare: 1) tre enskilda påsiktsbilder 
(svartvita eller färg eller blandat) och 2) en triptyk 
eller alternativt en serie på tre enskilda bilder som 
tillsammans bildar en helhet.

November Månadens bild Urban natur Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. 
Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta 
antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen 
eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara 
högst 1 år gamla vid tävlingstillfället.

Januari Månadens bild Stilleben

Februari Månadens bild Landskap

Tävling om pokalen 
Qvinnan

Kvinnan Två påsiktsbilder per deltagare, valfritt färg / 
svartvitt.

Mars Månadens bild Fritt motiv Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. 
Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta 
antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen 
eller en bild per klass. OBS! Ingen 
åldersbegränsning för bilderna. Bildnamn är 
obligatoriskt och skall framkomma på framsidan 
av bilderna!

April Månadens bild Streetfoto Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. 
Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta 
antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen 
eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara 
högst 1 år gamla vid tävlingstillfället.

Maj Traditionstävling Fritt motiv I traditionstävlingen tävlar bilder där det i 
framställningskedjan ingår en väsentlig del icke-
digitala element, någonting som kan betecknas som 
fotografens eget hantverk. Förutom vanliga 
mörkrumskopior (silvergelatinkopior) tävlar 
exempelvis analoga nålhålskamerabilder, analoga 
fotogram, cyanotypier och bilder framställda i andra 
ädelförfaranden, polymergrafik, bilder framställda 
med etsade plåtar utan tryckning (t.ex. coronagrafi) , 
o.a . motsvarande. Vid digital bildbehandling får 
man inte lägga till eller ta bort bildelement. All form 
av mörkrumsmanipulation är tillåten. Varje fotograf 
får ställa upp med högst 3 bilder. Ingen 
åldersbegränsning gäller för bilderna.



KAMERA-67 I BORGÅ BLIR 50 ÅR 

Kameraklubben Kamera-67 i Borgå fyller 50 år och firar med föredrag, bildvisningar och 
festmiddag i Borgå 7.10 med start kl 13. Föreläsningarna kräver ingen anmälning men anmäl 
dig till festmiddagen direkt till arrangörerna. 

 

Kamera-67
– 50 år av fotografering i Borgånejden
Jubileumsseminarium på Kulturhuset Grand, Borgå 
Lördag 7.10.2017, kl. 13–18
Föredrag med bildvisning:
Jori Gustafsson, professionell porträttfotograf, tidigare ordförande för Kamera-67
Niklas Meltio, känd för sina fotoreportagen från krigsskådeplatserna i Syrien och Ukraina
Petteri Saario, naturfilmare, bekant från många TV-dokumentärer om finländsk natur 
Andy Horner, internationellt erkänd landskapsfotograf, hemma i England, bosatt på Åland
Paus med kaffeservering. Fritt inträde.
I Grands aula kan man ta del av Kamera-67:s jubileumsutställning.
Festmiddagen i Cabrioles andra våning inleds kl. 19.30. Vi har beställt Gabrioles festbuffét á 
31,50 euro (dryck ingår inte) som finns till påseende på: www.cabriole.fi/se/buffetbord.html. 
Musikunderhållning: Cara Hjelt.
Anmäl dig till middagen senast 20.9 (bindande anmälan) till Tom Sahlberg, sahlbergtom6@
gmail.com eller tfn 040-5266812. Bekräfta din anmälan genom att betala 31,50 euro till Kamera 
67:s konto: FI32 4050 1050 0228 95.



NATURFOTOFESTIVAL I KORSHOLM 

Knäppisarna i Vasa ordnar igen naturfotofestival i Smedsby, Korsholm (utanför Vasa). I år går 
festivalen av stapeln lördagen den 30.9. Deltagaravgiften är 38€, inkluderande lunch och 2 x 
kaffe.. Programmet ses här nedanför och mer uppgifter om föreläsarna hittar du på 
www.fotoklubbenknappisarna.com. På kvällen efter föreläsningarna ordnas festivalmiddag på 
restaurang Strampen i Vasa.  

Festmeny, 42€: 
Förrätt: Skaldjursoppa med tartar på kräftstjärtar  
Huvudrätt: Grillad nötytterfilè med bearnaisesmör och rödvinssås 
eller  Soja- och ingefäramarinerad lax med sandefjordssmörgås  
Efterrätt: Vaniljcheesecake med havtornssirap

Anmäl dig per epost till anmalan@afk.fi, senast 21.9. När du anmäler dig, meddela: ditt 
telefonnummer, eventuell matallergi, om du deltar i festivalmiddagen och vilken huvudrätt du vill 
äta på middagen. Deltagaravgiften 38€ betalas in till AFK:s konto Aktia FI48 4055 4920 1540 67 
senast 21.9 och middagen betalas på plats på restaurangen. 

!  

http://www.fotoklubbenknappisarna.com
mailto:anmalan@afk.fi


Om inte annat uttryckligen anges hålls månadsmötena, aktivitetscirklarna och bildcirklarna vid 
Sandels, Topeliusgatan 2 och digicirklarna i AFK:s labb, Tölögatan 52. 

AKTIVITETSKALENDER FÖR AFK, VERKSAMHETSÅRET 2017-2018
Aktivitet Datum Kl. På programmet/Anmärkningar.

2017
Studiocirkel To 14.9 18 Program: Jan Hagelberg drar en introduktion av klubbens studioblixtar

Bildcirkel To 21.9 18 Program: öppet

Månadsmöte To 28.9 18 Vårutfärdstävling. Gäst/domare: Anders Blomqvist, årets fotograf i AFK.

Digicirkel To 5.10 17.30 Besök på Luova, Söderviksgatan 10 A, 5 vån. Se www.luova.fi. 
Anmälning senast 27.9 till ordförande (se kontaktrutan på sista sidan).

Studiocirkel To 12.10 18 Program: öppet

Bildcirkel To19.10 18 Program: öppet

Månadsmöte To 26.10 18 Månadens bild: “Fordon och transport”. Höstutflyktstävling. Gäst: öppet.

Digicirkel To 2.11 18 Program: svartvitt i Lightroom

Digicirkel To 9.11 18 Extrainsatt digicirkel. Program: svartvitt med Silver Efex Pro

Studiocirkel To 16.11 18 Program: öppet

Bildcirkel To 23.11 18 Program: öppet

Månadsmöte To 30.11 18 Månadens bild: “Urban natur”. Gäst: öppet. Glöggfest. 

2018
Digicirkel To 4.1 18 Program: printning av hudtoner från LR & PS

Studiocirkel To 11.1 18 Program: öppet

Bildcirkel To 18.1 18 Program: öppet

Månadsmöte To 25.1 18 Månadens bild: “Stilleben”. Gäst: öppet.

Digicirkel To 1.2 18 Program: redigering och printning av bilder med snölandskap

Studiocirkel To 8.2 18 Program: öppet

Bildcirkel To 15.2 18 Program: öppet

Månadsmöte To 22.2 18 Månadens bild: “Landskap”. Tävling om pokalen Qvinnan. Gäst: öppet.

Digicirkel To 1.3 18 Program: redigering och printning av bilder med blandljus

Studiocirkel To 8.3 18 Program: öppet

Bildcirkel To 15.3 18 Program: öppet

Månadsmöte To 22.3 18 Månadens bild: “Fritt motiv”. Gäst: öppet.

Digicirkel To 5.4 18 Program: redigering och printning av bilder med grönska

Studiocirkel To 12.4 18 Program: öppet

Bildcirkel To 19.4 18 Program: öppet

Månadsmöte To 26.4 18 Månadens bild: “Streetfoto”. Gäst: öppet.

Vårutfärd 10-13.5 Resemål inte bestämt

Årsmöte To 31.5 18 Stadgeenlig årsmötesagenda. Traditionstävling.

http://www.luova.fi


KONTAKTINFO FÖR AFK
                                                                                   Styrelse: styrelsen(at)afk.fi 

Ordförande Catarina Söderström 
Långhagsvägen 30 A, 02480 Kyrkslätt 
040 505 3776 
e-post: ordforande(at)afk.fi  
 

Vice ordförande : Peter Schulman 
Mårsbackavägen 34, 04150 Mårtensby 
0400 430 675 
e-post: ordforande(at)afk.fi

Sekreterare Ghita Thomé 
Jungfrustigen 4 C 20, 00140 Helsingfors 
050 367 64 86  
e-post: styrelsen(at)afk.fi

Skattmästare: Birgitta Immerthal 
Skepparegatan 39 B  
00150 Helsingfors 
040 532 2048 
e-post: skattmastare(at)afk.fi

Tävlingssekreterare: Lea Laine 
Söilibacken 12 K    
02180 Esbo  
050 5681595 
e-post: tavlingssekreterare(at)afk.fi

Styrelsemedlem: Jan Hagelberg 
Skådespelarvägen 6A35 
00400 Helsingfors 
050 347 39 03 
e-post: styrelsen(at)afk.fi 

                                                                                      Funktionärer: 

Webbredaktörer och IT-ansvariga: 
Mikael Albrecht 
Larsviksvägen 2 J, 02320 Esbo 
040 550 9349 
e-post: webmaster(at)afk.fi 
Niklas Lindgren 
e-post: webmaster(at)afk.fi 

Labbmästare: Peter Stenius 
Gamla Åbo landsväg 5-7, 00320 Helsingfors 
09-772 5783 (jobbet), 050 381 2648 (mobil)  
e-post: labbmastare(at)afk.fi 
Biträdande labbmästare: Mikael Albrecht (se ovan) 

Arkivgruppen: 
e-post: arkivet(at)afk.fi 

Klubbvärd Lars Wernbom 
Skarpskyttegatan 18 A 8, 00150 Helsingfors 
09- 666 113

Cirkulärredaktör Kristian “Frasse” Frantz 
Hansasbågen 3-5 D 7 
01150 Söderkulla 
040 522 8638 
e-post: cirkularet(at)afk.fi 

Studiomästare: Gunnar Lundqvist  
Fredriksgatan 60 A 14, 00100 Helsingfors 
040 5200 303  

Utflyktskoordinator: Viveca Thomé 
Havsgatan 35 A, 00150 Helsingfors 
045 132 4940  
e-post: viveca.thome(at)gmail.com 

Bokcirkelkoordinator: Peter Schulman 
Mårsbackavägen 34, 04150, Mårtensby 
0400 430 675 
e-post: peter.schulman(at)hotmail.com 

AFK:s labb: Tölögatan 52, 00250 Helsingfors 
Labbokning: görs via AFK:s hemsida: www.afk.fi/aktuellt/ 
Labbnyckelfrågor: Birgitta Immerthal (se ovan) 
Bankkonto: Aktia FI48 4055 4920 1540 67 

Ansökan om medlemskap: Catarina Söderström (se ovan) 
Adress-och medlemsfrågor: Birgitta Immerthal (se ovan) 
AFK:s webbsidor: www.afk.fi 
E-postinfo: afk(at)afk.fi

http://afk.fi
http://afk.fi


MEDLEMSAVGIFTEN FÖR PERIODEN 1.5.2017-30.4.2018 

Var vänlig och betala medlemsavgiften för perioden 1.5.2017-30.4.2018 enligt instruktionerna nedan.  

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Birgitta Immerthal, skattmästare 
E-post: skattmastare(at)afk.fi, mobil: 040-5322048 

Ungdomsrabatt: Ungdomar under 24 år får 50% rabatt på medlemsavgift och abonnemang 
(gäller inte nyckelpant). 

Skriv in i meddelandefältet medlemsavgift samt vilka abonnemang du eventuellt betalar 
för. 

Avgift   € Gäller 

 Medlemsavgift 35 € / år Medlemskap i AFK

Datorabonnemang 59 €/år 

Ger dig rätt att använda datorutrustningen i labbet. Användningen 
av utrustningen kräver förkunskaper. Ger också rätt till egna 
nycklar utan separat nyckelabonnemang (nyckelpant skall 
betalas). Om du har både labb- och datorabonnemang är avgiften 
totalt 105 €/år.

Labbabonnemang 60 €/år

Ger dig rätt att nyttja alla labbets faciliteter förutom 
datautrustningen. Ger dig också rätt till en egen hylla i labbet (i mån 
av plats). Användningen av viss utrustning kräver förkunskaper. Ger 
också rätt till egna nycklar utan separat nyckelabonnemang 
(nyckelpant skall betalas). Om du har både labb- och 
datorabonnemang är avgiften totalt 105 €/år.

Nyckelabonnemang 15 €/år

Ger dig rätt till egna labbnycklar och tillgång till den litteratur och 
utrustning vi har i "vita rummet". Användningen av viss utrustning 
kräver förkunskaper. Den som vill använda datautrustningen måste 
ha datorabonnemang. Den som vill använda mörkrummen skall 
betala engångsavgift 5 €/gång. Nyckelabonnemang behövs ej 
om du betalar annat abonnemang!

Nyckelpant 30 €

För labbnycklarna (två stycken) uppbärs pant 30 € som återbetalas 
när nycklarna returneras. När betalningen kommit till klubbens 
konto skickas nycklarna till hemadressen i ett kuvert som inte går 
att koppla till nycklarna.

Abonnemangsrabatt 
för nya medlemmar

-25 € 
första 
året

Nyanslutna medlemmar får 25 € rabatt på labb- eller 
datorabonnemang under första verksamhetsåret. Rabatten gäller 
endast en gång per person

Mottagarens  
kontonr

FI48 4055 4920 1540 67 GIRERING 
AFK medl.avg. 1.5.2017-30.4.2018 

Medlemsavgift 35 €  
Datorabonnemang 59 € 

Labbabonnemang 60 €  
Labb- och datorabonnemang 105 € 
Abonnemangsrabatt för ny medlem -25 €  
Nyckelabonnemang15 €  
Nyckelpant 30 €

Mottagare Amatörfotografklubben i Helsingfors rf

Betalare  

 
Underskrift

________________________________________
Ref.nr  

Från konto nr Förf.dag 13.10.2017 €     


