
 
 

Äskning – Sektionskamera 

 
Motivation  
 

Många kemiteknologer har genom åren uppskattat bilderna tagna av Kempressens Foto, allt från 

Gasque-bilder till Nollan-bilden och alla de profil- och gruppbilder som används av sektionens 

kommittéer. För att underlätta för sektionsfotografen skall sektionen inneha en sektionskamera som skall 

användas till detta arbete, detta då det inte skall vara ett krav för den fotoansvarige att själv äga en 

systemkamera. Den nuvarande sektionskameran, en Canon EOS 600D, är dock undermålig för detta 

ändamål, och marknadsfördes som en nybörjarkamera vid dess utgivningsår 2011.  

 

Detta har lett till att sektionskameran under något års tid har vart i behov av en uppdatering, något som 

har skjutits på framtiden då de senaste årens Foto eller andra Kempressen ägt eller haft möjlighet att 

låna egna systemkameror, som använts i stället för sektionskameran. Kameran saknar även en extern 

blixt, möjlighet att överföra data via kabel, samt passande objektiv för det arbete den skall användas till. 

Att köpa in nödvändiga tillbehör såsom blixt, SD-kortsläsare samt passande objektiv skulle redan det 

vara en tillräckligt stor investering för att göra det både enklare och prisvärdare att istället köpa ett nytt 

kamerasystem. 

 

Den nya sektionskameran kommer att förvaltas på samma sätt som tidigare kamera av Kempressen, där 

Foto har huvudsakligt ansvar, och är tänkt att användas till Fotos diverse fotograferingsåtaganden vid 

behov. Även framöver är det möjligt att sektionsfotografen äger en egen, bättre systemkamera att 

använda istället för sektionskameran, men denna kamera anses inte längre vara ett hinder för fotografen 

vad gäller bildkvalitet, vilket tidigare sektionskamera har varit. Kamerans livslängd är svår att uppskatta 

då det är en teknisk produkt, men tillsammans med en extern blixt, vilket förhindrar nödvändigheten av 

brus vid inomhusfotande, förväntas kameran leverera fullgod kvalitet i många år framöver. Att bilder 

kan överföras via USB-sladd till datorn framtidssäkrar den ytterligare, då inbyggda SD-kortsläsare är en 

allt ovanligare funktion på dagens datorer.  

 

Kameran som äskas för är en Nikon D7100, med en extern blixt, extra batteri, ett ljusstarkt Nikon DX 

35mm-objektiv samt ett normalobjektiv (ca 18-55mm). Hela detta systemet är något som tidigare ägts 

och brukats av Foto ’21, och kameran, som 2013 kom ut som en av marknadens seriösaste 

amatörkameror, är av väldigt god kvalitet och fungerar med vädertätning bra i allt från snö och 

minusgrader till Gasquens bastuvärme och eventuella spill. Kameran anses vara mest prisvärd gentemot 

liknande kameror från andra tillverkare, och har jämförts kvantitativt och kvalitativt mot både enklare 

och mer avancerade, men även då dyrare, system. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Belopp  
 

Beloppet är något rörligt, då det ofta går att få ett paketpris på exempelvis kameran med en blixt eller 

ett passande objektiv, men bör hamna runt 6000 kr begagnat, varav: 

 

Kamerahus Nikon D7100: ca 3000 kr (Något missvisande siffra, då kamerahuset sällan säljs separat) 

Ljusstarkt objektiv till sittningar: 1000-1300 kr 

Normalobjektiv: Ca 1500 kr 

Extern blixt: 500-1000 kr 

Extrabatteri: Förväntas ingå med kameran, annars ca 250 kr 

Minneskort 64 GB SD: 200 kr 

Eventuell frakt via Blocketpaketet: 100 kr per köp 

 

Av denna anledning äskar vi för 7500 kr, för att få en viss marginal med hänsyn till att priser på 

begagnatmarknaden ofta fluktuerar. Målet är dock att få ett billigare pris för systemet än så, och därmed 

kunna lämna tillbaka eventuellt överskott till sektionen. 

 

Notera att delsummorna och totalsumman inte helt överensstämmer, detta då totalpriset bör bli något 

lägre med paketpris. Även eventuell prutning kan sänka kostnaderna något. Eventuella pengar från 

försäljningen av gamla sektionskameran har ej räknats med, men bör uppgå till ca 2000 kr. Beloppen 

äskas ur äskningsfonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort & datum: 

 

[Namnförtydligande]                                                                            

 

[Signatur] 

 


