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Klubbaktuellt 562007
Klubbmöte tisdagen den 4 september 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:
•
•
•
•
•
•

KM inlämning - kollektion
Sven-Erik Johansson visar bilder
Bildvisning från Juniutflykten - Ta med bilder!
Redovisning från grupparbetet i maj
Projekt – ”Vägen till jobbet”
RFS Årsbok, inlämning av bilder

Styrelsen...
kommer att bli en kvinna kort i höst, eftersom Ann-Sofi har haft turen och skickligheten att komma in på sin
efterlängtade utbildning i Växjö. Ann-Sofi kommer att fortsätta ta hand om det ekonomiska, men resten av hennes
uppgifter fördelas på övriga styrelsen. Förhoppningsvis får vi se Ann-Sofi på något klubbmöte ändå.

Redovisning av grupparbetet
Lasse redovisar en sammanställning av grupparbetet vi gjorde på majmötet, där medlemmar fick fick lämna
synpunkter på klubbaktiviteterna. Vi kan avslöja slutsatserna redan nu:
•
•
•
•

Vi vill gör mer praktiska saker
Vi vill göra det tillsammans
Vi vill titta på bilder
Vi vill prata om bilder

Styrelsen kommer göra sitt bästa för att göra mer på alla dessa områden. Tex tänker vi införa en stående punkt på
mötena som heter ”Bildsnacket”. Då är tanken att vi ska gemensamt diskutera ett antal bilder. Första gången blir på
oktobermötet. Sen vill vi också uppmuntra alla på mötena att alltid fråga, berömma och diskutera bilder när vi har
bildvisningar.

KM inlämning - kollektion
Bilder kan lämnas in på mötet, eller skickas till Peter (web@enskedefotoklubb.se ) senast klockan 23.59 den 4
september.

Sven-Erik Johansson visar bilder
Sven-Erik visar och berättar om en (o)känd fotograf!

Bildvisning från juni-utflykten
Vi var ganska många som hängde med på utflykten i juni, som gick till Vitabergsparken och Fåfängan. Ni som var
där, kom ihåg att ta med några bilder och visa på mötet. Bilderna kan också skickas till Peter i förväg. Ni som visar
bilder får gärna inbjuda till mer diskussioner om era bilder, eftersom det är en av de saker som efterlystes i enkäten
vi gjorde. Varför inte tänka till lite i förväg, och ställa frågor till oss andra, ”jag funderar på om jag skulle ha gjort
så istället...” eller liknande, vilket förhoppningsvis sätter igång bilddiskussioner i hela gänget.
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Projekt: ”Vägen till jobbet”
Som svar på önskemålen om mer gemensamma aktiviteter tänkte vi prova på ett mini-projekt. Tanken är att då och
då annonseras ett tema, och de som vill vara med tar bilder på detta tema. När det är dags för redovisning väljer var
och en ut ett par av sina bilder och sen visas dessa tillsammans i en gemensam bildvisning. Gruppen ansvarar för
att sätta ihop bildvisningen. Om tid och intresse finns från de som är med kan gruppen tex träffas en kväll,
diskutera temat och varandras bilder, och planera bildvisningen.
Projekt hösten 2007:
Tema: ”Vägen till jobbet”
Tider: de som vill vara med hör av sig senast till och med oktobermötet (2/10), och redovisning sker på
novembermötet.

Bilder till RSF:s årsbok!
Dags att lämna in bidrag till RFS årsbok, senast på septembermötet. Det går bra att lämna in påsiktsilder i 18X24storlek, upp till 4-5 bilder per person. Klubben ombesörjer inskickandet.

Kommande klubbmöten
2 oktober
KM redovisning
Bildvisning av juryperson
Bildsnacket - ”alla är jury”

6 november
KM inlämning
Medlemmar visar bilder
Bildsnacket
Bildvisning, projekt ”Vägen till jobbet”

Kalendarium, Utställningar och fototips
(Se även vår hemsida för aktuell information) med reservation för ändringar
- Stockholm i svart vitt 50- 60-talen – H.Lindgren
tom 16/9Sthlms Stadsmuseum
- Children of Bagdad - Anna Papoulias
tom 23/9 Medelhavsmuseet
- Spirit of the wild – Steve Bloom
tom 30/9 Raoul Wallenbergs torg
- The dark planet - Helena Blomqvist
tom 2/12 Kuturhuset
- Vinter/Hem - Lars Thunbjörk
1/9-9/12 Moderna Museet
- Fotografier 1971-2000 - Martin Parr
1/9-6/1 08 Kulturhuset
- Linné - Helene Schmitz
tom 13/1 08 Naturhistoriska
- Stockholmsbilder under 30 år - Hans Ekestam
tom 28/2 08 Spårvägsmuseet
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