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Klubbaktuellt 5/2007
Klubbmöte tisdagen den 8 maj 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:
•
•
•
•

Grupparbete – förslag på förbättringar av klubbverksamheten!
KM redovisning – etapp 2
Bildvisning av jurperson: Magnus Fröderberg
Klubbmedlemmar visar bilder

Grupparbete
Den nya styrlesen vill gärna ha medlemmarnas åsikter om klubbens verksamhet, och eftersom vi inte hann med
detta på förra klubbmötet börjar vi med detta denna gång. Vi delar upp oss i grupper och diskuterar frågor som:
Vad är klubben till för? Vad är viktigast för dig? Varför är du med? Vad har du saknat? Kan du bidra med något
(Lära ut/visa)? Styrelsen samlar in resultat och redovisar en sammanställning på nästa möte (i september).

KM redovisning – etapp 2
Den här omgången är det vår egen Magnus Fröderberg som är juryperson och redovisar resultatet av KM etapp 2.
Efteråt visar Magnus några av sina egna bilder. Magnus behöver väl knappast presenteras för klubbmedlemarna,
men för nytillkomnas skull: han är frilandsfotograf, jobbar på Kamera & Bild, och är före detta ordförande i
klubben. Och han visar alltid spännande bilder.

Klubbmedlemmar visar bilder
Några av klubbens medlemmar visar sina bilder på olika teman. Vi hoppas uppmuntra till mer diskussion och
kritik/beröm. Styrelsen vill gärna att det är fler medlemmar som visar upp sig genom sina bilder. Till detta möte har
vi nästan fyllt tiden men tveka aldrig att höra av dig till någon i styrlesen, på mail, telefon eller på klubbmötet,
medlemmars bilder är alltid välkomna!

Nya styrelsen – nu fulltalig
Efter det extra årsmötet på förra klubbmötet (rekordsnabbt avklarat!) ser nu styrelsen ut som följer:
Ordförande och Kassör: Ann-Sofi Ohlson
ordforande@enskedefotoklubb.se , kassor@enskedefotoklubb.se

Vice ordförande: Lars Thulin
v.ordforande@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
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Kommande klubbmöten
5 juni
Som vanligt avslutar vi våren med en utflykt, mer
information kommer senare.

4 september
Inlämning KM etapp 3, kollektion
Bildevisning från juni-utflykten
Redovisning grupparbetet i maj
Digital-cup med sommarbilder

Kalendarium, Utställningar och fototips
(Se även vår hemsida för aktuell information) med reservation för ändringar
T.o.m 6 maj Sally Mann på Kulturhuset
8 maj Klubbmöte
18-20 maj RIFO 2007 – arrangeras av Söderhamns fotoklubb
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."
6 – 8 juli: Fotofestival i Kungsträdgården, inklusive fotomaraton http://www.fotofestivalen.se/
T.o.m 2 september privata och professionella fotografers bilder av Astrid Lindgren. Kulturhuset.
Oragninsationen Mångfald Tillsammans söker fotografer till en utställning på temat Omsorg i höst.
http://www.volontarbyran.org/project_details.php?id=1020&ref=search
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