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:
•
•
•
•

Redovisning av KM 07 etapp 1
Fika
KM-Jury Ester Sorri visar bilder
Visning av RIFO bilder

Ester Sorri

Ester Sorri jobbar som frilansande fotograf och sitter med i en frilansgrupp på Söder. Hon jobbar
mestadels med porträtt och reportage och numera även inredning. Hon är utbildad vid GFU och
Göteborgs fotohögskola och det finns en artikel om henne i Kamera och bild nr 11/2006.
Ester kommer att visa bilder ur sin portfolio, berätta om hur bilderna har kommit till och därigenom ge en
bild av hur hon jobbar.

Vinterutflykt till Utö 11 februari
Årets vinterutflykt går till Utö, den 11 februari, och låt oss hoppas att det blir fint vinterväder.
Båt (Waxholmsbolaget) avgår från Årsta brygga kl 10.15. Till Årsta brygga tar man sig med egen bil (P-plats
belägen i anslutning och kostar en slant) alternativt med pendeltåg från Sthlm C kl 09.22 till Västerhaninge och
därifrån med buss SL 846 kl 09.58. Framme kl 10.12.
Båten kostar 65 kr enkel resa, pensionär/barn 7-19 år 40 kr. Båten är framme vid Utö Gruvbryggan kl. 11.10.
Återresa vid två tillfällen på e.m. kl 14.20 eller kl 17.35, det är valfritt. Ska man hinna se något av ön bör man ta sig
en promenad/kortare vandring. Det finns en naturstig som är cirka tre km lång och utgår från Gruvbryggan.
Dessvärre är inte Utö Värdshus öppet, så ladda matsäcken med kaffe eller choklad plus mackor etc.
Meddela gärna K-G om ni ska med, antingen på klubbmötet, eller via mail (kggramen@hotmail.com)

Ny hemsida och nya epostadresser
Klubben har en ny adress till hemsidan www.enskedefotoklubb.se
Äver emailadressen till styrelsen har bytt från .nu till .se
Glöm inte att ändra på din hemsida om du har länkat till klubben.

Medlemsavgift 2007
Det är dags att betala in medlemsavgiften för nästa medlemsår 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 tillsammans med årsmöteskallelse ett inbetalningskort. Om du vill betala över internet,
ange i meddelandefältet: Att betalningen avser medlemsavgift, namn och adress för vem betalningen avser.
För att ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften vara betald före den 2:a mars.

Kommande klubbmöten
6 Mars
* Årsmöte
* Bildvisning av Yngve Hellström

4 april
* Inlämning KM etapp 2
* Gruppövning
* Bildvisning

Ordf./Kassör:Ann-Sofi Ohlsson
073-649 57 50 Postgiro 91 74 61-6
Utflykter: K-G Gramén
070-540 83 27
e-mail: kassor@enskedefotoklubb.se
http://www.enskedefotoklubb.se
email: utflykt@enskedefotoklubb.se
Sekr.: Annika Jonsson
070-637 85 93
Web: Peter Bruselid
Tävlingar: Anders Stengård
073-807 00 95
e-mail: info@enskedefotoklubb.se
e-mail: pbruselid@chello.se
anders.stengard@branneriet.se

Kalendarium, Utställningar och fototips
(Se även vår hemsida för aktuell information) med reservation för ändringar
6 feb Klubbmöte
11 feb Vinterutflykt
6 mars Klubbmöte
30-31 mars FOTO - VIDEO 2007
Foto- och videodagar med utställning, produkter, föreläsningar och seminarier.
http://www.elmia.se/foto/
3 april Klubbmöte
8 maj Klubbmöte

Ordf./Kassör:Ann-Sofi Ohlsson
073-649 57 50 Postgiro 91 74 61-6
Utflykter: K-G Gramén
070-540 83 27
e-mail: kassor@enskedefotoklubb.se
http://www.enskedefotoklubb.se
email: utflykt@enskedefotoklubb.se
Sekr.: Annika Jonsson
070-637 85 93
Web: Peter Bruselid
Tävlingar: Anders Stengård
073-807 00 95
e-mail: info@enskedefotoklubb.se
e-mail: pbruselid@chello.se
anders.stengard@branneriet.se

