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Klubbaktuellt 8 2010
Klubbmöte tisdagen den 5 oktober 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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Välkomnande (Lars).
Presentation av nya medlemmar och kvällens faddrar (Bo).
Aktuell information (Lars).
Aktuella inbjudningar och tävlingar. Obs, inlämning till SVEFO 2010 (enstaka bilder och
kollektioner om 2-5 bilder, påsikt och dia) är senarelagd och kan därför göras senast
till detta möte. Om du behöver hjälp med montering av påsiktsbilder (på 30x40 cm
kartong) före mötet, så hör av dig till styrelsen. Klubben står för deltagaravgiften. Se
vidare regler på www.svefo.eu.
Redovisning av KM etapp 3 (kollektioner) görs av Lena Källberg.
Diskussion om visionen "Fler medlemsbilder till tävlingar".
Rapport från G10-gruppen (Bo).
Visning av Slussen-bilder från träffen i juni, max 5 bilder per medlem. Digitala bilder sänds
till Magnus Stengård.

Kommande klubbmöten
7 december

2 november




Föreläsning om hålkamera av Lena Källberg.
Visning av medlemmars egna sommarbilder.
Inlämning till KM etapp 4, enstaka bilder utan
tema.



Redovisning av KM etapp 4.

Övrigt
Styrelsen vill uppmuntra flera att delta i tävlingar och vår jubileumsutställning visar att många
medlemmar sitter på fina bilder. Vill du ställa upp som "tävlingsfadder" och hjälpa den som är osäker om
hur man gör? Det kan t ex röra sig om att skära en passepartout?
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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Sekr.: Dick Eriksson  073-551 36 49
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web@enskedefotoklubb.se
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