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Klubbaktuellt 2 2013
Klubbmöte tisdagen den 5 februari 2013
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





Inledning, presentation av nya medlemmar (Lars, Bo).
Aktuell information (Lars).
Redovisning KM, etapp 1, inget tema. Jury denna gång är Stockholms Fotoklubb.
Redovisning av medlemmarnas röstning på KM-bilder. Gruppdiskussioner om
diskrepansen gentemot juryns bedömning (Bosse och Staffan)
 Bildpresentation av klubbmästaren i KM 2012 (Eva Centergren).
 Val av teman (påsikt resp. digitalt) för KM etapp 3. Gruppdiskussioner med följande vilda
förslag från styrelsen: Bandage, Händer, Rymd, Musik, Mitt Stockholm, Min plats, Ett glas
mjölk, Kaffe med dopp och Lattelivet.

Övrigt
För att ge ytterligare konstruktiv kritik på inlämnade bilder till klubbmästerskapet utöver den som juryn
ger på antagna bilder, så prövar vi ett nytt grepp: klubbens medlemmar får nu rösta på KM-bilder och
efter juryns kommentarer så ges tillfälle att ge kommentarer på medlemmarnas val, som (med stor
sannolikhet) inkluderar även av juryn icke antagna bilder.
Röstningen sker via vår hemsida. Se instruktion nedan:
Välj ut och poängsätt de tre bilder som du tycker bäst om bland de inlämnade digitala bilderna till
den nu aktuella etappen i klubbmästerskapet. Rangordna ditt val och ge bilderna 3, 2 och 1
poäng där 3 är bäst.
Omröstningen är fristående och ger inga poäng i klubbmästerskapet. Avsikten är att öva oss i att
bedöma bilder, skapa en diskussion och jämföra medlemmarnas val med juryns.
Omröstningen är öppen för alla medlemmar i Enskede Fotoklubb som betalat medlemsavgiften
Redovisning av omröstningen sker på klubbmötet efter det att juryn meddelat vilka bilder som
blivit antagna. Sista dag för att avge dina poäng är den 31 januari för bilderna i etapp 1.

Kommande klubbmöten




5 mars
Årsmöte (obs, motioner till styrelsen senast
under januari).
Digitalsalongen 2013, EFKs bidrag.
Bildsnack om BILD 13 (SVEFO).





2 april
Inlämning till KM etapp 2, kollektioner.
Medlemmarnas kväll: PS Elements gruppen,
medlemmars egna bilder.
Föredrag om bildbedömning (inbjuden gäst).
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