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Klubbaktuellt 7 2010
Klubbmöte tisdagen den 7 september 2010
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
1. Välkomnande. En tyst minut för att hedra minnet av Rune Jonsson. (Lars)
2. Presentation av nya medlemmar och kvällens faddrar (Bo).
3. Aktuell information (Lars).
4. 60-årsjubileum, fest och övriga aktiviteter (Magnus).
5. Aktuella inbjudningar och tävlingar. Inlämning till KM etapp 3 (kollektioner, påsikt och
projektion) och inlämning till SVEFO 2010 (enstaka bilder och kollektioner, påsikt och
dia). (K-G)
Notera KM tävlingsregler om bildmärkning och maxstorlek 700 pixlar på längsta sidan, se
hemsidan, klicka: "Om oss" > "Mer info/Tävla i foto" > PDF-dokument. Motsvarande
information för SVEFO-bilder, klicka: "Länkar" > "SVEFO" > "SVEFO-UTST" >
"Blanketter/info/Regler för SVEFO-utställning".
6. Montering av bilder inför jubileumsutställningen. För att snabba upp detta arbete: ta med
verktyg för att skära passepartout, om du har sådana.
7. Diskussion om visionen "Fler medlemsbilder till tävlingar". Se separat bilaga om förslag till
verksamhetsmodell. Denna punkt sker till viss del parallellt med monteringen av bilder.
8. "Bildsnack" om utställningsbilderna.

Kommande klubbmöten
5 oktober




2 november

Redovisning av KM etapp 3 (kollektioner).
Visning av bilder från träffen vid Slussen i juni
och övriga sommarbilder.
Projektor: status, ev nytt pixelformat på bilder
nästa år?




Inlämning till KM etapp 4.
Föreläsning om hålkamera av Lena Källberg.

Övrigt
Glöm inte anmälning och inbetalning av avgift till jubileumsutställningen och jubileumsfesten. Information
hittar du på hemsidan.
Apropå hemsidan: har du besökt vår nya hemsida ännu? Gå t ex in på vårt forum för att diskutera olika
spörsmål och på matrikelsidan, där du kan justera dina profildata och ladda upp ett foto av dig själv.
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