
  
 

Verksamhetsplan för 2023 
Kungsbacka Fotoklubb är forum för fotointresserade personer och verkar för medlemmar 
med olika förkunskaper i fotografering, fototeknik och bildmässigt. Aktiviteter skapas med så 
stor bredd som möjligt. Verksamheten pågår januari-maj och september-december men 
även andra tidpunkter kan förekomma. 
 
Marknadsföring 
Klubben marknadsför Kungsbacka kommun genom fotoutställningar, fototävlingar, 
månadsmöten, hemsidan och facebookgrupper. Regelbundet sänds material till media som 
Norra Hallands tidning och Kungsbackaposten med flera tidningar. 
 
Information 
Målet är en ökad kommunikation med medlemmarna via hemsida, facebook, epost och 
tydliga  kontaktvägar. Klubbens hemsida finns på adress www.kungsbackafotoklubb.se där 
aktuell information om vad som händer i klubben alltid presenteras. 
 
Månadsmöten 
Månadsmöten hålls företrädesvis onsdagar och är ofta bildvisning och information om vad 
som händer i klubben i form av aktiviteter, tävlingar mm. Även medlemmar är välkomna att 
visa sina bilder på valfritt tema. Möten hålls regelbundet i ABF:s lokaler i Kungsbacka.  
 
Tematräffar 
Tematräffar är träffar, utbildningar och möten som kan hållas i klubblokalen, utomhus eller 
externt och ibland i ABFs lokaler vid större grupper. 
 
Utflykter 
Utflykter ordnas vår och höst. Antal bestäms löpande. De kan vara kortare utflykter, 
heldagsutflykter eller resor som leds av funktionär eller extern part. 
 
Utställningsverksamhet 
Varje månad hela året har klubben utställningar i ABFs lokaler på två skärmar innanför 
entrén. 12 medlemmar har varje år chansen visa upp sina bilder. Klubbens mål är också att 
ge medlemmarnas tillfälle att visa upp sina bilder externt på till exempel Naturum, biblioteket 
Fyren, Konstens vecka eller annat sammanhang som erbjuds. 
 
Fototävlingar 
Medlemmar uppmuntras också deltaga i Västsvenska FotoExpon (VSF), 
Riksfotoutställningen (RIFO), nationella och internationella fototävlingar. Klubben gör på 
förfrågan bildbedömningar åt andra fotoklubbar. Årets fotograf utses utifrån deltagande i 
utställningar och resultat i fototävlingar. 
 
Pågående projekt 
Fotoklubben är värd för Västsvenska FotoExpon mars 2023 och arrangerar utställning, 
visning av bilder och det praktiska runt med lokal och förtäring.  
Klubben arbetar med en ny hemsida som planeras för produktion i början av året. En 
referensgrupp finns som stöd i arbetet sedan slutet av förra året.  
En aktivitetsgrupp har startats för att sprida arbetet på fler funktionärer och ge en större 
bredd. 
 
Övrigt 
Klubblokalen används för möten, studiefotografering och skrivarutskrifter mm. Lokalen kan 
bokas av medlemmar för användning av klubbens utrustning. 
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