Klubbaktuellt 5/04
Klubbmöte tisdagen den 18 maj 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:
•
•
•
•
•

Extra årsmöte
Redovisning Klubbmästerskapet.
Digitalkvarten
Bildvisning av juryman Göran Segeholm
Bildvisning från vinterutflykten

Fika-ansvariga: Martin Wasielewski, Tommy Broeng, Göran Hallin, Carina Persson
Extra Årsmöte
Vi inleder mötet med ett extra årsmöte, där vi behandlar frågorna; den ekonomiska redovisningen för 2003,
Revisorberättelsen, samt 2003 års styrelses ansvarsfrihet.

KM Redovisning
Resultatet av andra etappen av klubbmästerskapet redovisas av juryman Göran Segeholm. Vi får också tillfälle att
studera resultatet av första omgången i den digitala klassen.

Bildvisning
Juryman för denna omgång av klubbmästerskapet är Göran Segeholm (www.segeholm.com) som är
reportagefotograf i grunden och som idag jobbar mycket med att tala om och lära ut fotografering. Göran kommer
att prata om "talande porträtt".

Bildvisning från vinterutflykten i Uppsala
Som utlovades senast skall de sista tappra visa sina bilder från vinterutflykten.

Medlemsavgiften och Medlemskort
De som har betalt medlemsavgiften skall med denna kallelse fått ett medlemskort. Har du betalt och inte erhållit
ett medlemskort kontakta kassören eller sekreteraren. Har du ännu inte betalt in medlemsavgiften så är det dags,
då detta är den sista numret av klubbaktuellt du annars kommer få. 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, samt namn och adress för vem betalningen avser. Betala till Postgiro 91 74 61-6.

Efterlysning av medlem
Klubben har fått betalning från en person som vi helt saknar adressuppgifter för, nämligen Anna-Karin
Eriksson. Hon är varmt välkommen, och jag hoppas att någon känner henne och kan meddela att hon behöver
skicka in sina adressuppgifter till sekreteraren. För att undvika att sådant här händer, är det viktigt att man anger
komplett adress i meddelandefältet eller ser till att fylla i medlemsansökan. Internetbank användare lägg märke
till att bankerna som regel endast anger namn för kontoinnehavaren automatiskt.

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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UngNy-gruppen
Träffas nästa gång den 25 maj för gatufotografering och sedan den 24 juni då vi gör en heldagsutflykt i naturen.

Avmaskningsramar
Vi har genom Prisma Bildteknik fått ett parti avmaskningsramar och kontaktkopieringsramar som vi säljer för 50
kronor styck.

Kommande Klubbmöten:
Juni: Vi åker till ett trevligt plats och kombinerar socialt fika med fotografering.
September: Inlämning till KM etapp 3, Kollektion fritt motto.

Kalendarium: (se även vår hemsida för aktuell information)
18 maj
25 maj
8 juni
12 juni
24 juni
4-5 Sep
7 sep

Klubbmöte, Redovisning av KM etapp 2
UngNy-gruppen: Gatufotografering
Klubbmöte
RIFO-redovisning
UngNy-gruppen: Utflykt
SVEFO-utflykt
Klubbmöte, Inlämning av KM etapp 3, kollektion.

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

