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Klubbaktuellt 10 2015
Klubbmöte tisdagen den 6 oktober 2015
Enskede Skola, matsalen, Stockholmsvägen 30, T-banestation Sandsborg.
Vi börjar mötet kl. 19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30.
Avslutning före kl. 22.00. Välkomna!

Program
 Inledning, presentation av nya medlemmar (Lars, Kersti).
 Redovisning av KM etapp 3, enstaka digitala bilder, tema: "Natt". Jury denna gång är
Tommie Lindström, se litet om Tommie: http://www.fototanken.se/Om-oss/
 Våga fråga! Under fikapausen visas på duken insända frågor att diskutera.
 Redovisning av Photowalk Stockholm (Ulf Berggren).
 Bedömning av bilder för Tidaholms FK (Sven-Erik Johansson).
 Månadens utmaning: ta en bild på temat "Under" och skicka in den senast 1 oktober till
utmaning@enskedefotoklubb.se.

Övrigt
Redovisning av bildtävlingen SVEFO 2015 (påsiktsbilder) äger rum söndag 15 november:
 enstaka bilder (max 3 bilder)
 kollektion (3-5 bilder)
 tema, enstaka bilder (max 3 bilder): "Tur"
Inlämning av de fysiska pappersbilderna sker på ett extra möte i Gula Svampen den 30
september, se separat utsänt email och vår hemsida. Datum för registrering och uppladdning av
digitala versioner har ändrats till 29 september. För nya medlemmar gäller också att
medlemsavgiften måste vara inbetald senast 29 september.
Obs, dina bilder hänger du själv på plats dagen innan utställningen, d.v.s. lördag den 14
november. Om du inte kan vara med, så måste du ordna en ersättare. En utställningsgrupp utses
på klubbmötet och kommer att hålla i material, se till att skärmar kommer på plats och
samordna/assistera hängningen.
Ett möte för nya medlemmar under 2015 hålls i Gula Svampen den 19 oktober 19.00.

Kommande klubbmöten
3 november
 Inlämning till KM etapp 4, enstaka
påsiktsbilder, inget tema.
 Redovisning av reportagetävlingen.
 Månadens fotoutmaning.

1 december
 Redovisning av KM etapp 4,
enstaka påsiktsbilder, inget tema.
 Korande av klassegrare och
klubbmästare.
 Julfika.
 Månadens fotoutmaning.
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