Klubbaktuellt 1/2006

Klubbmöte tisdagen den 1 januari 2006

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 06 etapp 1 Tema:
Dia – ”Gammalt”
Påsikt – ”Smärta”
Digitalt – ”Dröm”
• Inlämning till Rifo
• Klubbmästarna visar bilder
• Fika
• Filmvisning National Geographic fotografer (om tiden räcker till)

Försenat klubbaktuellt
Detta klubbaktuellt kommer sent, något som vi ber om ursäkt för och ska göra vårt bästa för att undvika i
framtiden. Om någon missat mötet och därav inte kunnat lämna in bidrag till klubbmästerskapets första etapp, eller
bidrag till RIFO, vänligen kontakta Anders Stengård, se kontaktuppgifter nedan.

RIFO
RSF inbjuder alla sina medlemmar att delta i de årligen återkommande utställningarna och salongerna,
Riksfotoutställningen, Bildexpo, Diasalongen och Digitalsalongen. Sista datum för att skicka in bilder och
deltagaravgifter är 31 januari.
Vi uppmanar verkligen våra medlemmar att delta med bidrag, och hjälpa oss att norpa åt oss första platsen i
klubblistan.
Bidrag i påsikts- och diaklasserna lämnas till Anders Stengård, se kontaktuppgifter nedan,
digitala bidrag lämnas till
Göran Zebühr 070-831 43 70 goran.zebuhr@telia.com
Anmälningsavgiften betalas in på PG 91 74 61-6 eller till klubbens kassör, Ann-Sofi Ohlson, på ett månadsmöte.
Mer information om RIFO finns på http://www.rsf-fotoklubbar.org/

Digitalbild 06
Stockholm Leicaklubb bjuder in till tävlingen digitalbild 06. Sista dag för inlämning av bilder är den 15 februari.
Mer information om tävlingen och inbjudan finns på http://www.stockholmsleicaklubb.org/svefodigitalbild06.htm

Medlemsavgift 2006
Det är dags att betala in medlemsavgiften för nästa år som börjar i och med årsmötet i mars. Avgiften är 300 kr för
alla utom studerande medlemmar som är max 25 år, som betalar 150 kr. Alla som har korrekt post angiven hos
klubben får med kallelsen för mars ett inbetalningskort. Om du vill betala över internet, ange i meddelandefältet:
Att betalningen avser medlemsavgift, namn och adress för vem betalningen avser.
Betala till PG 91 74 61-6. Sista betalningsdag är 31 mars.

Ordf. Magnus Fröderberg
38 17 82
e-mail: magnus@froderberg.com
Sekr. Tobias Ottosson
745 28 21
e-mail: fotograf@tobiasottosson.se

Tävl.ledare/Utflyktsansvarig
Anders Stengård
073-807 00 95
Web-master Peter Bruselid
e-mail: pbruselid@chello.se

Kassör Ann-Sofi Ohlson
073-649 57 50
email: kassor@enskedefotoklubb.nu
Postgiro 91 74 61-6
http://www.enskedefotoklubb.nu

Kommande klubbmöten
7 Februari
* Redovisning KM 06 etapp 1
* Bildvisning av juryman
* Fototävling, mer information kommer längre fram
7 Mars
* Årsmöte
* Inlämning till KM 06 etapp 2

Botkyrka flygklubb
Anders Stengård vill gärna ha in bilder tagna vid vårt besök hos Botkyrka flygklubb.
Både analoga och digitala bilder är välkomna. Gå efter direktiven i KM reglerna för digitala bilder. Bilder kan
lämnas på ett klubbmöte eller mailas till anders.stengard@branneriet.se

Slutresultat för klubbmästerskapet
Klubbmästare: Olivier Rod
Klassegrare dia: Britt Rehnfeldt
Klassegrare påsikt: Mikael Jansson
Klassegrare digitalt: Tobias Ottosson

Kalendarium
(Se även vår hemsida för aktuell information)
10 jan
19 jan-5 mars
31 jan
1 feb
7 feb
15 feb
7 mars
2 april
4 april
2 maj
26-28 maj

Klubbmöte
Fotografins hus ställer ut Lee Friedlander
Sista dag för inskickande av bidrag till RIFO
OBS! Anders Stengård bör ha bidragen några dagar före detta datum!
Svefo besöker utställningen på Fotografins hus, mer info på www.svefo.cx
Klubbmöte
Sista dag för inlämning av bidrag till Digitalbild 06
OBS! Anders Stengård bör ha bidragen några dagar före detta datum!
Årsmöte
Redovisning Digitalbild 06, Midsommargården
Klubbmöte
Klubbmöte
RIFO-dagarna i Skellefteå

Vill du ha klubbaktuellt elektroniskt istället?
Anmäl din emailadress till kassor@enskedefotoklubb.nu
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