Klubbaktuellt 4/2007
Klubbmöte tisdagen den 3 april 2007
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
Inlämning KM etapp två – inget tema
Blidvisning från Utöutflykten
Grupparbete – förslag på förbättringar av klubbverksamheten!
Bildvisning av Ulf Börjesson

Extra årsmöte
Eftersom punkten ”val av ordförande” ajournerades på förra årsmötet kommer vi börja med ett kort extra årsmöte.

Bildvisning från Utöutflykten
Ni som var med till Utö – passa på och ta med bilder, av alla format, att visa upp för oss andra!

Inlämning KM etapp 2
För inlämning KM gäller följande:
Digitalt lämnas via epost till adressen efk-km@enskedefotoklubb.se senast 23:59 samma dag som klubbmöte eller
via CD på mötet, CD returneras inte. Skriv vilket KM det gäller i ärende-raden.
Påsikt & dia lämnas på mötet. Helst bör man själv scanna in en digital bild av dessa och lämna samtidigt eller via
epost.
Lämna in dina bilder till nya tävlingsansvarige, K-G Gramén.

Guidad visning på Galleri Kontrast på Skärtorsdagen
På Galleri Kontrast pågår t.o.m. 8 april utställningen ”Årets bild 2007” med vinnarna i Pressfotografernas klubbs
årliga tävling. EFK har bokat en visning av utställningen för medlemmarna på Skärtorsdagen, 5/4 klockan 15.00.
Visningen är gratis, men om du vill följa med, anmäl dig till Ann-Sofi (kassor@enskedefotoklubb.se , 073-649 57 50)
senast 3/4, antingen per mail, telefon eller på klubbmötet. Vi ses på Galleri Kontrast, Hornsgatan 8.

Mörkrumsstädning – hämta dina saker!
Användandet av mörkrummet i Skarpnäcks kulturhus har sjunkit betydligt på sista tiden. Enligt besökslistan var det
inte en enda person som använde mörkrummet under 2006. Men, det finns dom som har lämnat vätskor och annat
där. Vi tänkte passa på att städa undan, eftersom det mesta måste vara ganska gammalt vid det här laget. Så, om ni
har vätskor eller annat ni vill ta hand om, gör det senast den sista april. Det som står kvar efter det slänger vi bort
(”färskvaror” alltså). Om du av någon anledning inte har möjlighet att ta dig dit i tid, hör av dig till
mörkrumsansvarige, Annika Jonsson.

Medlemsavgift 2007
Eftersom det fortfarande är några som inte har betalat medlemsavgiften så upprepar vi denna information. 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
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klubben fick 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.

Nya styrelsen
Den styrelse som valdes på årsmötet har haft sitt konstituerande styrelsemöte, med följande resultat:
Kassör: Ann-Sofi Ohlson
kassor@enskedefotoklubb.se

Sekreterare/Mörkrumsansvarig/Representant i Skarpnäcks Kulturkommité: Annika Jonsson
info@enskedefotoklubb.se

Tävlingsledare/Utflyktsansvarig: K-G Gramén

tavling@enskedefotoklubb.se , utflykt@enskedefotoklubb.se

Teknikansvarig/Webansvarig: Peter Bruselid
web@enskedefotoklubb.se

Suppleanter: Calle Smith, Karolina Eljas
callesmith@telia.com, myroribrallan@hotmail.com

Kommande klubbmöten
8 maj
* Redovisning KM etapp 2
* Juryperson visar bilder
* bildvisning

Juni
Som vanligt avslutar vi våren med en utflykt, mer
information kommer senare.

Kalendarium, Utställningar och fototips
(Se även vår hemsida för aktuell information) med reservation för ändringar
T.o.m. 8 april Årets Bild 2007 på Galleri Kontrast
5 april EFK har ordnat guidad visning på Galleri Kontrast
15 april Redovisning av Digitalfoto 2007 http://www.digitalfoto2007.se
T.o.m 6 maj Sally Mann på Kulturhuset
8 maj Klubbmöte
18-20 maj RIFO 2007 – arrangeras av Söderhamns fotoklubb
T.o.m 2 september privata och professionella fotografers bilder av Astrid Lindgren. Kulturhuset.
t.o.m. 15 juni: "Hard Rain. Our headlong collision with nature" Etnografiska museet. Utomhus och kan alltså ses
även efter stängningsdags. (ev att de släckte belysningen ute kl 18?) "En stor fotoutställning om klimatförändringar
och effekter på människor och miljö. Utifrån Bob Dylans sångtext A Hard Rain´s A Gonna Fall skildrar den
världsberömde dokumentärfotografen Mark Edwards/Still Pictures tillståndet i en värld som snabbt förändras."
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