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Klubbaktuellt 10 2013
Klubbmöte tisdagen den 1 oktober 2013
Enskede Skola, matsalen, Stockholmsvägen 30, T-banestation Sandsborg. Vi
börjar mötet kl. 19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30. Avslutning runt 22tiden. Välkomna!

Program
 Inledning, presentation av nya medlemmar (Lars, Bosse).
 Information:
o Utställning i Årsta Folkets Hus (Bengt H, Staffan)
o RIFO 2014 (Lars)
o Fotomässan 2013 (Lars)
 Redovisning av KM etapp 3, bilder med tema:
o Händer (påsikt)
o Rymd (digitalt). Samtliga digitala bilder finns redan att se på vår hemsida.
Juryman 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.
 "Medlemmarnas kväll":
o Film från Elements-gruppen (Bosse).
o Om någon annan temagrupp vill presentera sig och visa bilder denna gång eller
på ett kommande klubbmöte, hör i så fall av er till styrelsen.
 Inlämning av påsiktsbilder till SVEFO13 under detta klubbmöte eller senast 13 oktober
direkt till K-G Gramén.

Övrigt
Inlämning till "Extra tävling (en händelse)": bidragen skall vara uppladdade till adressen
”km@enskedefotoklubb.se” senast den 1 oktober 2013 kl 23.59. Se hemsidan för närmare
information om regler.
Klubben har fått en förfrågan om ett juryarbete för LM Ericsson Fotoklubb. Redovisning i
december. Om du är intresserad av att delta i en jury, hör då av dig till K-G Gramén.
Bildbidrag till Klubbmästerskapet har under åren sparats på vår webserver. Fråga till våra
medlemmar: ska vi spara bilderna eller ska vi radera dem efter juryredovisningen eller efter säg
ett år?

Kommande klubbmöten




5 november
Inlämning av bilder till KM etapp 4, enstaka
bilder.
Redovisning av Extra tävling ("En händelse").
Jan Tengqvist visar egna bilder.




3 december
Redovisning av KM etapp 4, enstaka bilder.
Korande av klassegrare och klubbmästare.
Julfika.
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