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Klubbaktuellt 9 2011
Klubbmöte tisdagen den 6 september 2011
Skarpnäcks Kulturhus, B-salen, Skarpnäcks Allé 25, T-banestation
Skarpnäck. Vi börjar mötet kl.19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30.
Avslutning runt 22-tiden. Välkomna!

Program






Presentation av nya medlemmar och kvällens faddrar (Bo).
Nya faddrar till hösten 2011 utses.
Aktuell information (Lars).
Aktuella inbjudningar och tävlingar (K-G).
Inlämning till KM etapp 3. Teman:
Tillväxt (projektion)
Spår (påsikt)
 Finnhamn, programpunkt skjuten från majmötet (Dick).
 Visning av medlemmars sommarbilder inklusive vandringen på klubbmötet i juni, max 5
bilder per medlem. Sänd digitala bilder till sekreteraren i god tid före mötet för att få en
kontinuerlig bildvisning utan avbrott.
 Video från klubbmöte och utflykt med naturgruppen (Lennart Rönnestig)

Kommande klubbmöten



14 september
Förberedelser för vårt arrangemang av
SVEFO-11 i Skarpnäcks kulturhus 13
november.
Inlämning av påsiktsbilder till SVEFO 11.



4 oktober
Redovisning av KM etapp 3.

Övrigt
Flera temagrupper kommer att etableras till hösten, t.ex. för scanning och retusch och allmänt
inom teknik. Om du är intresserad att delta, så kommer du att kunna anmäla ditt intresse på vår
hemsida.
Vi bestämde på klubbmötet i maj att sköta vårt pausfika på egen hand. Lösningen är att vi turas
om att före mötet köpa fikabröd och mjölk (till kaffet) samt att koka kaffe och tevatten med start
18.15. Kaffe, tepåsar, socker och muggar kommer att finnas i vårt förråd. En enkel instruktion
kommer att tas fram. Två medlemmar svarar för fikat under ett klubbmöte. Ett formulär kommer
att läggas upp på hemsidan, så att du kan boka in dig för "din kväll".
Vi planerar att som förra året visa upp klubben på Fotomässan i november. Denna gång genom
att ställa ut de antagna bilderna från KM etapp 3 (teman) och på detta sätt visa upp en av
klubbens aktiviteter.
Klubben kommer att presenteras i tidningen FOTO och max 10 bilder tagna av klubbens
medlemmar ska väljas ut på klubbmötet i oktober.
Ordförande: Lars Larsson  070-224 69 35 Kassör: Ludek Mandaus  070-884 16 50
ordforande@enskedefotoklubb.se
kassor@enskedefotoklubb.se
Sekr.: Dick Eriksson  073-551 36 49
Web: Magnus Stengård  070-955 57 69
sekreterare@enskedefotoklubb.se
web@enskedefotoklubb.se
www.enskedefotoklubb.se plusgiro 91 74 61 - 6

Utflykter: K-G Gramén  073-353 00 20
utflykt@enskedefotoklubb.se
Tävlingar: K-G Gramén  073-353 00 20

