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Klubbaktuellt 2_1 2012
Klubbmöte tisdagen den 21 februari 2012
Skarpnäcks Kulturhus, B-salen, Skarpnäcks Allé 25, T-banestation
Skarpnäck. Vi börjar mötet kl.18.30, observera tiden!

Tanken är att styrelsen regelbundet ska träffa nya medlemmar för att informera om klubben, svara
på frågor och fånga upp idéer om och förslag på klubbens verksamhet.
Mötet är informellt, det är dina förväntningar på klubben och dina synpunkter som är viktigast! För
att få en viss struktur på mötet så har vi tänkt oss att resonera runt följande saker:
1. Vår vision och verksamhetsmodell för att förstå vad vi vill i klubben och hur vi jobbar. Vi vill
vara en aktiv och lyhörd klubb, som är prestigelös inför tekniken och ställer bilden i fokus.
2. Årsplanen som visar på typiska aktiviteter i klubben. Det ger dig förhoppningsvis en bättre
bild av klubbens verksamhet än du får genom att besöka ett eller två klubbmöten. Förslag
på nya aktiviteter? Vad är viktigast för dig?
3. Tanken med temagrupper. Temagrupper är tänkta att jobba mellan våra klubbmöten. Visa
på goda exempel. Stöd av hemsidan. Förslag på nya grupper?
4. Ditt engagemang, kan du tänka dig att bidra med ditt kunnande inom något speciellt
område?
5. Summering
Följande är en lista på synpunkter från tidigare möten (punkter i kursiv stil har redan genomförts):
 Inventera intresset för olika "forumgrupper". Exempel på grupper: bildkomposition,
Photoshop/arbetsflöde, scanna och restaurera bilder, kalibrering......
 Café-sittning istället för biosittning på klubbmöten beroende på typ av möte.
 Lägg in kalendarium och årsplan på hemsidan.
 Bjud in tex Crimson för att berätta om/dema hur man får ut bilder med förväntade färger.
Klubbrabatt?
 Bildutställning hos företag, som är beredd att betala för en utställning. Uppdrag med avtalat
tema? Vem vill samarbeta med Anders Eriksson om detta? Portfoliobilder på CD/DVD gör
det enklare att attrahera företag. Man kan t.ex. lägga upp våra antagna KM-bilder. Här
behövs dock först vattenstämpel och ett godkännande från respektive fotograf.
 Önskvärt att kunna lära av varandra och speciellt av de etablerade, kunniga "gamla
rävarna". Här gäller det att t.ex. komma med konkreta frågor för att komma vidare.
 Att visa upp egna bilder och få konstruktiv kritik och att samtala runt bilder i en opretentiös
atmosfär är en viktig programpunkt. "Mini-Planket" finns nu att använda på klubbmöten.
 Publicera programmet med fotoövningar från Finnhamn på hemsidan.
 Hur kan man kalla till spontana träffar, t.ex. för att fota tillsammans? En enkel lösning är att
maila till Lars (ordf.) som vidarebefordrar till samtliga i klubben. Ett anmälningsformulär
läggs in på hem sidan och man kan läsa vilka som anmält sig. Procedur för att lägga upp
formulär?
 Magnus Sundin som även målar kan tänka sig att till hösten presentera sig och sin bildsyn
på ett klubbmöte.
 Intresse finns för att delta i workshop/kurs i porträttfoto. Be Sven-Erik Johansson att
informera oss om kommande kurs i porträttfoto.
 Work-shops inom olika områden är intressanta. Johan Ström har t.ex. tillgång till en 50-100
m2 studio med bl.a. tre ljusaggregat, soft-boxar, beauty-dish och ljusformare i Tumba.
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