
 

 

Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
 
Protokoll fört vid ordinarie i Uddevalla-Byfjorden RotaryKlubb den 23 november 2018. 
 
 
Antal deltagare: 30 st. 
 
Gäster:  ----- 

  
Dagens ämne: Fotografering, djur och natur  
 
Föredragshållare: Peter Muld  
 
Nästa vecka:  Årsmöte 
 
Nästa möte:  Fredagen den 30 november 2018 
 
 
Efter avslutad lunch öppnade vår president Richard Bergström veckans möte. Presidenten 
påminde/informerade kort om följande: 
 
• Det saknas fortfarande engagerade medlemmar till vårt åtagande på Torp Köpcentrum 

avseende tomte och tomtemor. Lista gällande intresseanmälan skickas runt under 
dagens möte alternativt anmälan direkt till Presidenten.  

• Presidenten påminde om nästa veckas möte då det är årsmöte i klubben. Minst 27 st. 
medlemmar måste närvara för att mötet skall kunna vara beslutande. 

• Presidenten påminde vidare om klubbens jullunch den 14 december, kl. 1145, i Blekets 
kyrka. Anmälan med namn, senast 2018-12-07, genom insättning på Swedbank-konto: 
8368-3 923348306-5 och med pris 225 kr/person. 

• Presidenten förmedlade ett stort tack till ansvariga klubbmedlemmar för arrangemang 
och genomförande av jubileumsfesten på Hotell Bohusgården den 10 november. 

 
Peter Muld, som vanligtvis arbetar på 
räddningstjänsten i Uddevalla, har 
sedan 15-års ålder haft ett 
”brinnande” intressen för 
fotografering. Den första kameran var 
en analog kamera och inte alls så 
avancerad som de modellerna som 
finns idag. Han fascinerades av hur 
man kunde påverka bilden genom att 
ändra slutare och bländare, och hur 
man kunde få den där 
bakgrundsoskärpan man bara såg från  
 proffsfotografer.  
 

Peter var inbjuden till dagens möte  
 Peter Muld 



för att visa och berätta om sin natur- 
och djurfotografering vilket är det som 
tilltalar honom mest. Peter tillbringar 
stor tid i naturen, gärna i våra egna 
skogar och naturområden i Bohuslän, 
men har även varit utomlands i länder 
som Thailand, Kanada, Australien och 
Finland. Senaste resor har varit i 
september 2017 för att fotografera 
björn vid ryska gränsen och därefter 
2018 en resa i Kanada för att 
fotografera grizzlybjörn och valar i 
British Columbia, Vancouver. 
 

Peter visade upp fantastiska bilder av 
varierat slag. Allt från den lilla 

kungsfiskaren utanför Ljungskile till 
havsörnar i Gysinge och som tidigare 

nämnts brunbjörnen Brutus, vägandes 475 kg och därmed Nordens största björn till 
fotografering av grizzlybjörn i Kanada. 
 
Ytterligare bilder på vilande havsuttrar till valar och späckhuggare i Kanada förgyllde Peters 
presentation. 
 

Nästa bildsekvens visade foto tagna från Australien och det Stora Barriärrevet som Peter 
berättade hade utsatts för kraftig miljöförstöring. Bilderna varierade stort från hoppande 
knölvalar till söta små koalabjörnar och stolta pelikaner. 
 

Avslutande visades bilder från Thailands djungel med klättrande apor för att sedan övergå 
till ödlor mitt inne i centrala parker i huvudstaden Bangkok.  
 

Tiden räckte inte till för Peters presentation som också omfattar annan fotografering såsom 
ex. vis konsertfoto, vilket tilltalar honom mycket avseende rörelse, passion och känsla. 
 
Den som vill studera Peters foto närmare hänvisades vidare till hans hemsida: 
http://petermuldphotography.com 
 
Vår president avslutade efter detta mötet och önskade alla en trevlig helg. 
 
 
Vid pennan:   
 
Leif H. Karlsson 

Kungsfiskare 

http://petermuldphotography.com/
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