Klubbaktuellt 7/04
Klubbmöte tisdagen den 7 september 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 KM etapp 3: Kollektioner
Inlämning till RSF årsbok
Digitalkvarten, med repetition, samt ta din bild till webben
Fotomarknad i fika pausen
Minitävling, med temat ”Min Sommar”
Bildvisning, bilder från Botkyrka Flygklubb.

Klubbmästerskapet
Tredje etappen av klubbmästerskapet skall lämnas in på detta klubbmöte. Det är denna gång den utmanande
kollektionen. Varje fotograf får ställa upp med en kollektion per klass (Digitalt, Påsikt, samt Dia). Den skall bestå
av 3-5 bilder.

RSF årsbok 2004
Är den 29:e årsboken i rak följd, och skall sammanställas under hösten. Böckerna speglar RSF-medlemmarnas
fotografiska verksamhet under respektive år och är ett dokument för framtiden. Allt arbete är ideellt, men fotograf
som får sin bild publicerad, erhåller en årsbok i arvode. Nu är det dags att skicka in bilder till Årsbok 2004. De
ska vara svartvita, nytagna och omonterade. Hanterbar storlek, helst inte större än 18x24 cm. Alla bilder skall på
baksidan ha uppgifter om fotografens namn, adress, gärna telefonnummer samt klubbtillhörighet/enskild medlem.
Inlämning sker på klubbmötet, Göran Zebühr (tel. 58 16 67 66) är ansvarig.

Minitävling
Tävlingen kommer gå till som i våras när vi hade tema barn. Denna gång är dock temat ”Min Sommar”. Man får
deltaga med max 3 bilder per person. Minsta storlek är 10x15 och största storlek är 24x30. Vi kommer alla att få
vara jury och rösta. Alla tävlande bidrar med 10 kr/bild som tillfaller vinnaren.

Fotomarknad
I fika pausen kommer vi ha fotomarknad, där ni medlemmar kan ta med fotoprylar som ni skulle vilja sälja. Om
du vill sälja var vänlig ta med en lapp som du kan märka den med, ditt namn samt tänkt pris.

Månadsmötena
Kommer i höst hållas första tisdagen i månaden, med andra ord 7 september, 5 oktober, 2 november, samt 7
december.

UngNy-gruppen
Träffarna kommer fortstätta under hösten. Ännu är inte datumet för den första spikad, men mer information
kommer snart per epost.

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

Tävl.ledare
Web-master Peter Bruselid
e-mail: pbruselid@chello.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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Klubbens hemsida har varit försvunnen i cyberrymden ett tag. Detta skall nu vara löst genom att vi bytt webhotel.
Peter Bruselid kommer i framtiden att sköte klubbens hemsida vilket vi i styrelsen är tacksamma för.

Xposeptember
Den 10 september börjar Stockholms Fotofestival som håller på fram till den 10 oktober. Det är ett mycket
omfattande program med många utställningar och dagliga seminarier. Festivalen har Kulturhuset som centrum.
Mer information kan hittas på webben: http://www.xposeptember.se/

Höstutflykt
Klubben planerar att i slutet av september eller början av oktober ha en höstfotoutflykt. Vi söker platser som skulle
vara intressanta att åka över dagen och fotografera i stockholmstrakten. Vi hoppas att ni medlemmar kan bidra
med tips. Var vänligt prata med Anders Stengård

Kommande Klubbmöten:
Oktober: Redovisning av KM etapp 3. Juryn har bildvisning eller annan aktivitet.

Kalendarium: (se även vår hemsida för aktuell information)
4-5 Sep
7 sep
10 sep
5 okt
2 nov
7 dec

SVEFO-utflykt
Klubbmöte, Inlämning av KM etapp 3, kollektion.
Xposeptember börjar.
Klubbmöte, Redovisning KM etapp 3.
Klubbmöte, Inlämning KM etapp 4, fritt motto
Klubbmöte, Redovisning, korande av klubbmästare

Rabatter:
Enskede Fotoklubbs medlemmar har rabatter på Holly Foto, Diabolaget, samt OdenLab.

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

