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Klubbaktuellt 12rev 2011
Klubbmöte tisdagen den 6 december 2011
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
 Presentation av nya medlemmar och kvällens faddrar (Bo).
 Aktuell information, t.ex. intryck från SVEFO-dagen och Fotomässan (Lars och Staffan).
 Redovisning av KM etapp 4. Juryman denna gång är fotojournalisten Vilhelm Stokstad,
som har gatufotografi som speciellt intresse. Vilhelm visar och berättar om egna bilder
under kvällen. Se hans bilder på: http://www.vilhelmstokstad.com/.
 Korande av klassegrare och klubbmästare
 Traditionell julfika och alkoholfri glögg.
 Reviderade KM regler inför KM 2012 (Staffan).

Övrigt
Nu kan du ventilera dina åsikter och ge konstruktiv kritik om våra klubbmöten och klubbens verksamhet i
övrigt. Gå in på hemsidan eller sänd till mailto:ventilen@enskedefotoklubb.se.
Intresserad av teknikfrågor? Magnus Stengård planerar att dra igång en teknikgrupp och har därför lagt
upp en enkel enkät på medlemssidan-teknikgruppen för att undersöka intresset. Gå in på:
http://www.enskedefotoklubb.se/se/teknikgruppen och ge dina synpunkter.
Som flera av er upplevt på plats, så blev SVEFOs fotoutställning en framgång både arrangörsmässigt
och resultatmässigt: Enskede Fotoklubb blev med bred marginal bästa fotoklubb och Svante Warping
blev tillsammans med Björn Björnson från Midsommargårdens Fotoklubb utnämnd till bäste fotograf.
Förutom Svante så fick följande fotografer från Enskede Fotoklubb bilder antagna: Jan Bek (enstaka och
kollektion), Dick Eriksson (enstaka och kollektion), Sven-Erik Johansson (enstaka) och Göran Zebühr
(enstaka). Dessutom fick följande fotografer hedersomnämnande: Jan Bek (enstaka), Eva Centergren
(enstaka och kollektion), Johan Gramén (kollektion), Magnus Stengård (enstaka) och Sofia Myhrman
(kollektion, tävlande för Stockholmsbild).

Kommande klubbmöten





10 januari
Inlämning av bilder till KM etapp 1, enstaka
bilder, inget tema.
Inlämning till RSF tävlingar: RIFO, Bild-expo,
Digitalsalongen och Diasalongen.
Galapagos, bildvisning (Karolina Eljas).
Bildvisning av klassvinnarna i KM 2011.





2 februari
Redovisning av KM etapp 1, enstaka bilder,
inget tema.
Juryman/kvinna visar egna bilder.
Motioner till årsmötet ska lämnas in.

Dessutom kommer det att bli ett extra klubbmöte för att välja bilder till RSF tävlingar och ett möte för nya
medlemmar som anslutit sedan i våras. Mer om detta längre fram.
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