Klubbaktuellt 4/04
Klubbmöte tisdagen den 13 april 2004
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:
•
•
•
•

Inlämning till Klubbmästerskapet. Obs nya klasser!
Visning av bilder från vinterutflykten till Uppsala
Minitävling – ta med bilder!
Digitalkvarten – kalibrera din skärm enkelt

Fika-ansvariga:

Linda Andersson, Helena Eriksson, Ulf Larsson och
Christer Strandell

Minitävling motto ”barn” – ta med bilder!
Vi kommer att ha en kul tävling för klubbens medlemmar där vi hoppas att så många som möjligt deltar.
Mottot är ”barn” och man får ta med upp till 3 bilder. Minsta storlek är 10x15 och största storlek är 24x30.
Vi kommer alla att få vara jury och rösta. Det kommer också att ingå ett hemligt inslag i tävlingen.
Alla tävlande bidrar med 10 kr/bild som tillfaller vinnaren.

Bildvisning från vinterutflykten i Uppsala
Ett tappert gäng trotsade vinterkylan i Uppsala en dag i början på året. Nu ska vi få se resultatet av bilderna.

Digitalkvarten
Vi inför en ny punkt framöver som kallas ”Digitalkvarten” då vi ska kort och enkelt gå igenom en sak inom
digitaltekniken. Tanken är att Digitalkvarten ska vara ett stående inslag i de flesta månadsmöten. Den här gången
ska vi prata lite om hur du enkelt kan kalibrera din skärm.

Fikalista
Vi inkluderar i denna kallelse en något uppdaterad version av fika listan. Ändringarna gäller grupperna 5, 16-18.
Klubbaktuellt kommer att forstätta att ha en rubrik längre ner som listar de som har hand om fikat på nästa
klubbmöt. Har ni frågor så ta dessa med antingen Martin Wasielewski (w.a.s.s.e@bredband.net, tel 08-645 48 68)
eller Elin Zetterstrand (tilogirf@hotmail.com, tel. 08-10 01 63).

Medlemsavgiften
Har du ännu inte betalt in medlemsavgiften så är det dags, den ska ha varit betald sista mars. Avgiften är 300 kr
för alla utom studerande medlemmar som är max 25 år och som betalar 150 kr. Ange i meddelandefältet: att
betalningen avser medlemsavgift, Namn och Adress för vem betalningen avser. Betala till Postgiro 91 74 61-6.

Spara pengar – få kallelsen med e-post
Medlemsavgifterna kan användas till bättre saker än att köpa frimärken och kuvert. Om du kan tänka dig att få
kallelsen via e-post istället för vanlig post, mejla din e-postadress till vår sekreterare, info@enskedefotoklubb.nu

Ordf. Magnus Fröderberg (550 105 89
Tävl.ledare
e-mail: magnus.froderberg@swipnet.se
Sekr. Magnus Westerlund (751 33 45
Web-master Magnus Fröderberg
e-mail: mwesterlund@bredband.net
e-mail: magnus.froderberg@swipnet.se

Kassör Martin Wasielewski ( 646 39 79
email: w.a.s.s.e@bredband.net
Postgiro 91 74 61-6
http://www.enskedefotoklubb.nu
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Webbansvarig
Klubben behöver någon som är intresserad av att var ansvarig för klubbens webbsidor. Arbetet går framför allt ut
på att underhålla sidorna med information från styrelsen och andra källor, men även viss vidare utveckling. Är du
intresserad kontakta ordförande Magnus Fröderberg., tel 550 105 89.

UngNy-gruppen
Träffas nästa gång den 27 april för att göra en utflykt på Skeppsholmen och Djurgården. Påföljande datum är den
25 maj då testar gatufotografering och den 24 juni då vi gör en heldagsutflykt i naturen.

Besök hos vår vänklubb FC Oldenzaal i Holland
I Holland i staden Oldenzaal (www.oldenzaal.nl) med ca 30 000 invånare har vi sedan ca fem år haft kontakt
med en aktiv lokal fotoklubb som har ca 60 medlemmar. För fem år tillbaka firade Oldenzaal 750 år som
Hansastad varvid ca 10 medlemmar från Enskede FK blev inbjudna att besöka vår vänklubb samt att deltaga i de
festligheter som stod på programmet.
Vi blev härbärgerade i fotoklubbens medlemmars privata hem. Vistelsen blev mycket lyckad och nu är det dags
igen att göra ett nytt besök med ankomst den 9 september och med avresa den 12 september (tre nätter i
Oldenzaal). Möjligheten till privata övernattningar hos klubbmedlemmar kvarstår samt även alternativ som att
hyra stugor etc.
För närvarande är ca 10 personer från Enskede FK intresserade av att åka till Holland.
Då de individuella behoven inför en sån här resas reslängd och andra resönskemål kan variera föreslås att man
ordnar resan efter eget behov och möjligheter. Vissa önskar kanske att även besöka andra resmål i Holland eller
annorstädes.
Det finns flera alternativ till färdsätt.
-

med egen bil (kanske genom samåkning?) vilket tar ca 1,5 dagar från Stockholm och avståndet är ca 120 mil.
med flyg från Arlanda till Amsterdam och därefter tåg och buss.
med lågprisflyg Basiq Air (www.basiqair.com) från Skavasta till Rotterdam och därefter tåg och buss.

Om du är intresserad eller vill veta mer ring Bastiaan Hakkert, tel 716 64 51

SVEFO-utflykten
Följ med på årets spännande SVEFO-utflykt den 4-5 september! Fotografera djur på nära håll i deras naturlig
miljö. Färden går till Kolmårdens Djurpark! Vi har förmånen att ha tillgång till en naturfotograf som ger
deltagarna tips under lördagen och på kvällen håller han en föreläsning och visar egna bilder. Anmälan senast den
30 april till eva.carnestedt@svefo.cx. Pris 1 145 sek för plats i dubbelrum, 420 sek tillägg för enkelrum.

Kommande Klubbmöten:
Maj: Redovisning KM, Bildvisning av juryperson, Digitalkvarten, Fri bildvisning
Juni: Vi åker till ett trevligt plats och kombinerar socialt fika med fotografering.

Kalendarium: (se även vår hemsida för aktuell information)
13 april
27 april
18 maj
25 maj
8 juni
12 juni
24 juni

Klubbmöte, Inlämning KM etapp 2
UngNy-gruppen: Utflykt
Klubbmöte, Redovisning av KM etapp 2
UngNy-gruppen: Gatufotografering
Klubbmöte
RIFO-redovisning
UngNy-gruppen: Utflykt

Meddela eventuella adressändringar etc till sekreteraren
Enskede Fotoklubb, c/o Magnus Westerlund, Kaskögatan 24, NB, 164 76 Kista
alternativt via e-post: info@enskedefotoklubb.nu
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4-5 Sep SVEFO-utflykt
7 sep
Klubbmöte, Inlämning av KM etapp 3, kollektion.

Fika - Enskede Fotoklubb
Kolla först vad som eventuellt finns kvar i klubbskåpet. Inhandla bryggkaffe, mjölk och tepåsar, samt
fikabröd till omkring 30 personer. Se även till att det finns socker och servetter.
Sätt på kaffekokaren klockan 18.30. På kaffeapparaten finns närmare beskrivning av hur man går tillväga.
Vattenpåfyllningen sköts automatiskt av bryggaren. Till en kanna behövs 125 gram kaffe eller hälften av
melittan. Använd en av sidorna till kaffebryggning och den andra till att endast värma tevatten. Gör två
kannor av vardera. En kanna ger en fylld termos. Se till att hälla upp kaffet och tevattnet i termosar
markerade med texten ”kaffe” respektive ”te”.
Ställ fram koppar, fat och teskedar på bordet och förbered med kaffebröd, socker, mjölk och servetter.
Ställ även fram något att lägga kaffepengarna i, 15 kronor per person.
Plocka av och diska så att disken är färdig innan klockan 22. Överblivet kaffe, te m.m. läggs i klubbskåpet
för att användas på nästa möte. Bröd och mjölk kan förståss inte sparas utan deponeras på lämpligt sätt.
Kaffekassan överlämnas efter fikapausen till klubbens kassör, eller annan person i styrelsen. Utlägg för
fikatillbehör ersätts mot kvittot på gjorda inköp.
Checklista:
2 st termosar kaffe

kopp med bitsocker

servetter

2 st termosar te

kanna mjölk

pengabunke

2 fat med kaffebröd

koppar

glas med teskedar

fat

Meddela eventuella adressändringar etc till sekreteraren
Enskede Fotoklubb, c/o Magnus Westerlund, Kaskögatan 24, NB, 164 76 Kista
alternativt via e-post: info@enskedefotoklubb.nu
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Grupper som är ansvariga för Fika

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Andersson, Lena

Warping, Svante

Andersson Linda

Wasielewski, Martin

Eriksson, Dick

Hakkert, Bastiaan

Eriksson, Helena

Broeng, Tommy

Larsson, Rolf

Olsson, Kenneth

Larsson, Ulf

Hallin, Göran

Strandell, Christer

Persson, Carina

Stengård, Anders
Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Andersson, Robert

Petré, Åsa

Lepp, Merike

Hermansson, Jerry

Lav, Johan

Westerlund, Magnus

Svensson, Kristina

Rehnfeldt, Britt

Berg, Tomas

Cassel, Anders

Augustsson, Jane

Zebühr, Göran

Ekekrantz, Fatima

Hedvall, Kjell

Eriksson, Kent

Dahlberg, Annika

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Finessi, Patrizia

Carlsson, Bengt

Baumann, Richard

Åfreds, Johanna

Lindmark, Anders

Hjort, Martin

Fredrikson, Jan

Dahlberg, Inger

Thulin, Lars

Rydstål, Bo

Lindner, Lars

Holtin, Axel

Baumann, Erika

Zetterstrand, Elin

Thunberg, Björn

Sadat, Ramin

Grupp 13

Grupp 14

Grupp 15

Grupp 16

Tibom, Robert

Nilsson, Bo

Lorenz, Siegbert

Elmerstad, Bengt

Bek, Jan

Åhlund, Anki

Ullvén, Anders

Gramén, Johan

Friberg, Kenneth

Effler, Kristina

Bengtsson, Madeleine

Molin, Jan

Lord, Bror

Johansson, Sven-Erik

Fröderberg, Magnus

van der Veen, Jan

Grupp 17

Grupp 18

Bergström, Per-Olof

Sjölund, Håkan

Gramén, K-G

Wahlén, Håkan

Josefsson, Erik

Karlsson, Rune

Selander, Daniel

Meddela eventuella adressändringar etc till sekreteraren
Enskede Fotoklubb, c/o Magnus Westerlund, Kaskögatan 24, NB, 164 76 Kista
alternativt via e-post: info@enskedefotoklubb.nu

