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Medlemsbrev januari 2013
Välkomna till klubbmöte den 12 februari 2013

Birgitta Bratthall har fotograferat på Djurgården. Två hästar i motljus. Den här bilden har kommit med i
uttagningen till Fotomaran NyfiketX50. Du har väl tittat på bidragen som kommit in till www.nyfikengra.se!

Vintern släpper inte sitt grepp så lätt. Blå himmel och små iskristaller i luften gjorde att
vi kunde se halonomenet med tre solar, bisolar som metrologerna säger, i veckan som
gick. Redan den 5 mars kommer vi att ha klubbens årsmöte. En viktig del blir valet av
en ny styrelse. Flera av styrelsens medlemmar, bland andra ordförande och kassör,
kommer att lämna över sitt arbete till nya krafter i klubben. Kontakta Birgitta Holm om
du har synpunkter eller idéer.
Passa också på att rösta i KM 1, Kyla. Vi provar ett helt nytt sätt att rösta och ta fram
vilka bilder som ska antas. Alla bilder kommer att finnas på hemsidan den 4 februari,
välj dina favoriter och skicka ditt val till tavling@stockholmsfotoklubb.org med
rubriken ”KM1 mitt val”, sista dag för röstning den 10 februari.
Läs hur du gör under rubriken ”Klubbmästerskapet etapp 1” nedan.
Har du betalat årsavgiften? Vi behåller samma avgift som tidigare, 300 kronor, och
betalningen ska ha kommit in på klubbens konto pg 504050-6 före den sista februari.
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Det nya verksamhetsåret. Bildbedömning.
Det krävs inga stora undersökningar för att förstå att en av de mest önskade ingredienserna i
vår verksamhet är att prata om bilder. Bildiskussionsgruppen som Malin Tvedt startade är ett
exempel på detta och nu senast alla aktiviteter i Gatufotogruppen är ett annat.
Vi börjar året med att låta KM1 bedömas av oss själva. Röstning via nätet och att vi ger oss
ordentlig tid för bilddiskussion på februarimötet. Styrelsen har som ambition att under året
öka den tid vi använder för att diskutera och granska fotografi. Våra egna bilder såväl som
andras. Föredragshållaren för årsmötet i mars kommer att ge oss en inblick i hur den
yrkesverksamma bildredaktörens arbete går till på en av landets tidningsdrakar. Hur arbetet
förändrats genom åren och hur bildspråket i dagspress inte bara är en slump. Mer om detta i
nästa medlemsbrev.

Klubbmöte 12 februari
18.30
18.45
19.15
19.30
19.45
20.15
21:15
21.30

Inledning, presentation av nya medlemmar och gäster.
Valberedningen har ordet inför årsmötet den 5 mars.
Rapport om senaste aktiviteter i BDT, gatufoto- och ljussättningsgruppen.
Visning av samtliga inlämnade KM-bilder, öppet forum.
Kaffe med bullar på sedvanligt sätt
Redovisning och diskussion kring antagna bilder till KM1
Hur röstade vi på nätet? Blev det samma resultat som under kvällen?
Avslutning

Klubbmästerskapet etapp 1, INSTRUKTION
Alla bilder skickas in till tavling@stockholmsfotoklubb.org på vanligt sätt. Sista dag för
inlämning den 3 februari.







Alla medlemmar har möjlighet att rösta på bilderna som läggs ut på hemsidan. Varje
medlem har max 10 röster, som skickas in via epost till
tavling@stockholmsfotoklubb.org. Skriv”KM1 mitt val” som ämne så blir det lättare
att administrera. Sista dag för röstning är söndagen den 10 februari.
De 20 % av bilderna som fått flest röster går vidare till ”final”
På medlemsmötet den 12 februari visas och diskuteras finalisterna.
Röstning på bilderna med handuppräckning. En röst var. Flest röster vinner KMomgången. Blir det en entydig vinnare blir priset en flaska Chateau de Photo.
Som avslutning på mötet jämförs rösterna på mötet med omröstningen vi gjort via
nätet. Eventuella skillnader diskuteras. Påverkas vi i vårt bildval av vår omgivning?

Årsmötet den 5 mars
Klubbens Årsmöte hålls den 5 mars, klockan 18:30 i vår vanliga lokal, Hartwickska huset,
St Paulsgatan 39a. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före den 12 februari till klubbens
e-postadress information@stockholmsfotoklubb.org eller via vanlig post till styrelsen.
För Styrelsen
Jan Zettergren

