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Klubbaktuellt 1 2019

Klubbmöte tisdagen den 8 januari 2019
Enskede Skola, matsalen, Stockholmsvägen 30, T-banestation Sandsborg.
Vi börjar mötet kl. 19.00, men lokalen är öppen från kl. 18.30. Avslutning runt
22-tiden. Se vägbeskrivning och observera nya parkeringsregler:
http://www.enskedefotoklubb.se/files/Dokument/instruktioner/2017_Parkering.
pdf. Välkomna!

Program
• Information (Sven-Erik).
• Inlämning till KM etapp 1, enstaka digitala bilder utan tema (Peter).
• Inlämning till riksförbundet RSF:s tävlingar, Riksfotoutställningen 2019. Klubben betalar
deltagaravgiften.
Påsiktsbilder kan lämnas på detta klubbmöte eller på ett extra klubbmöte torsdagen 24
januari kl. 18.30-20.00 i ett klassrum i Enskede Skola (sedvanlig ingång). På det extra
klubbmötet diskuterar vi också ditt urval av bilder, om du vill ha råd (Peter).
• Utmaningen för månaderna nov (”Höstkänsla”) och dec (”Vila”), som inte hanns med på
tidigare klubbmöten.
• Utmaningen för jan (”Skugga”). Sänd in en nytagen bild till utmaning@enskedefotoklubb.se
för att få kommentarer under mötet.
• Klassvinnaren i KM2018 Bengt Carlsson visar egna bilder.
• Marta Muñoz berättar om sin fotoutbildning och visar egna bilder.
• Michael Rohdin presenterar temagruppen ”Porträttpanelen”.
• ”Våga visa”. Sänd in en bild anonymt till vagavisa@enskedefotoklubb.se för att få
kommentarer under mötet.
• Våga fråga. Du kan ställa en fråga, som rör t.ex. fototeknik, direkt på mötet eller före mötet
sända in din fråga anonymt till vagafraga@enskedefotoklubb.se

Övrigt
• RSF årsbok kommer att finnas tillgänglig att köpa för 100 kr på klubbmötet.
• Ett studiebesök kommer att ordnas hos Kameradoktorn den 9 januari kl. 18.00 och då med
fokus på Nikon utrustning. Porträttfotografen Knut Koivisto gör också en presentation. Se
vidare separat utskick om denna träff.
• Längre fram kommer ett studiebesök att ordnas hos Fuji.
• Observera att motioner till årsmötet i mars ska vara styrelsen till handa senast den sista
januari.

Kommande klubbmöten
5 februari
• Redovisning av KM etapp 1,
enstaka digitala bilder utan tema.
• Lena Weilandt visar egna bilder från
Kina.
• Månadens utmaning.
• Våga visa.
• Våga fråga.

Ordförande: Sven-Erik Johansson 070-311 74 78
ordforande@enskedefotoklubb.se
Sekr.: Dick Eriksson  073-551 36 49
sekreterare@enskedefotoklubb.se

5 mars
•
•
•
•
•

Kassör: Staffan Strömberg 073-021 42 05
kassor@enskedefotoklubb.se
Web: Bengt-Ove Olsson  070-877 76 74
web@enskedefotoklubb.se

Årsmöte. En separat kallelse sänds
ut om detta.
Klubbmästaren 2018 Robert Eronn
visar egna bilder.
Månadens utmaning.
Våga visa.
Våga fråga.

Tävlingar: Peter Heljesten 073-879 85 12
tavling@enskedefotoklubb.se
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