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Klubbaktuellt,
Januari 2021
Årsta Folkets Hus, Hjälmarsvägen 26, ÅRSTA
Allmänna kommunikationer: Tunnelbanans gröna linjer passerar Gullmarsplan och därifrån tar man
buss 160, 168 eller 164 till Årsta Torg. Tvärbanan tar man till Valla Torg, antingen från Gullmarsplan, Alvik
eller Liljeholmen. Från Årstabergs pendeltågsstation går det att ta tvärbanan till Valla torg, eller buss 160
till Årsta Torg.
Med bil: Parkering finns i området runt omkring.

Varmt välkomna och god fortsättning på nya året!
Tisdag 12 januari

Klubbmötet blir digitalt. Du kommer att få en länk några dagar innan till mötet.
Klicka på ”Klicka här... Skriv in ditt för- och efternamn när du får frågan.

Program
Tiderna är preliminära

Klockan 19:00 – 19:10. Vad händer i klubben
Klockan 19:10 - 20:00. Jenny Pettersson, filmare och fotograf
Rast
Klockan 20:10 – 20:20. Om digitala möten
Klockan 20:20 – 20:50. Webgruppen har ordet
Klockan 20:50 – 21:15. Ny tävling. Bilder med Mobilkameran
Vi kommer att ha kortare pauser för frågor

Ordförande:

Peter Heljesten

073-879 85 12

Kassör:
Sekreterare:
Medlemsfrågor
Web:
Web:
AV Teknik
Tävlingar

Michael Rohdin
Anette Palmquist
Monica Kindbladh
Bengt-Ove Olsson
Per Lindberg
Anders Fredriksson
Peter Heljesten

0709-242 013

ordforande@enskedefotoklubb.se;
peterhe291@gmail.com;
kassor@enskedefotoklubb.se;
sekreterare@enskedefotoklubb.se

070-877 76 74

web@enskedefotoklubb.se-

073-879 85 12

tavling@enskedefotoklubb.se-

www.enskedefotoklubb.se
plusgiro 91 74 61 – 6
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Om att delta i klubbens digitala klubbmöten
•
•

Stäng av mikrofonen och kameran när du inte har ordet.
Räck upp handen när du vill säga något. (Moderatorerna svarar dig eller släpper in dig i mötet)

•

Börja med att presentera dig om du får ordet. (Prata inte rakt ut)

•

Var vänlig och rör inte övriga knappar och funktioner.

•

Skriv in ditt för- och efternamn när du loggar in. Du blir i annat fall urkopplad och behöver då åter
logga in dig.

Det finns många applikationer på marknaden för digitala möten. Klubbens styrelse använder Microsoft
Teams. Under förra året började även temagrupperna med digitala möten. De använder Skype.
Klubben rekommenderar starkt att använda någon av dessa applikationer. På så vis blir vi allteftersom
duktigare att använda dessa. Hitta dess knappar och funktioner. Framförallt att komma ihåg från gång till
gång hur man gör.
Flera av oss är medlemmar i flera temagrupper. Blir enklare och smidigare för alla att hålla sig till samma
applikationer.
Önskar er god behållning med klubbens digitala möten!

Vi ska dock ha fysiska möten framöver också. När läget medger.
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Mobilbildstävlingen 2021
Årets tema ”Lyckliga gatan”
Tävlingen är helt ny för året. Är fristående och ingår inte i klubbmästerskapet.
Är öppen för alla medlemmar i Enskede Fotoklubb som betalat medlemsavgiften för innevarande år och för
hedersmedlemmar. Varje deltagare får lämna in tre (3) tävlingsbidrag; monokromt, färg eller
blandat. Bilderna ska följa temat men bedöms var och en för sig.
Fotografens namn får inte framgå av titel eller i text på bilderna. Ej heller selfies. Bilderna får inte ha varit
publicerade på sociala media.
Bilderna ska vara tagna med mobilkamera eller surfplatta och vara i stående format.
Bilderna ska ha en titel. Det är endast tillåtet att manipulera bilderna i de bildbehandlingsprogram som
finns i mobilkameror/surfplattor. Samtliga filer ska vara i formatet .jpg och med fullständiga metadata.
Tävlingsbidragen skickas till mobiltavlingen(at)enskedefotoklubb.se. Skall vara uppladdat senast den 9 mars
2021 kl. 23:59.
Omröstning
Bilderna kommer att finnas att se på klubbens hemsida. Vinnaren utses genom omröstning bland klubbens
medlemmar. Varje medlem får fördela 3 poäng på 3 olika bilder, utan inbördes ordning, som hon/han/hen
tycker bäst om. Det är INTE tillåtet att rösta på det egna bidraget. Om du deltar i tävlingen men inte själv
röstar får du automatiskt 5 poängs avdrag.
Dina röster skickar du senast 31 mars till mobiltavlingen(at)enskedefotoklubb.se.
För dina tre röster anger du titeln på de respektive bilderna. Skriv ditt eget namn också.
Publicering
Genom att skicka in bilder till tävlingen samtycker du till att klubben får använda dina bilder för visning
inom klubben och på klubbens hemsida. Du samtycker också till att klubben lagrar namn och e-postadress
tillsammans med bilden. Som fotograf ansvarar du för att du har nödvändiga tillstånd att publicera bilden.
Du samtycker även till att bilderna kan komma att användas i kommande bilddiskussioner under
klubbmöten. Bra att i förskott notera hur du tänkte med bilderna när du tog dem. Även om hur du gjorde med
bildbehandlingen.
Vinnaren
Resultatet redovisas på klubbmötet i mars. Vinnaren får ett presentkort på 250 kr
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