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Medlemsbrev Januari 2014

Naturfotografen – Magnus Elander
Magnus Elander är kanske mest känd för sina bilder från Arktis. Sammanlagt har han bott tre år på
Grönland. Sedan sju år är han bosatt nära naturen i Sörmland. Kalifornien i västra USA är också
”hemma” för Magnus efter det att han bodde och arbetade på Stanford Research Institute under några
år. Naturintresset självantände någon gång i de yngre tonåren. Definitivt inspirerat av farföräldrarna
som bodde i Skåne och hade en sommarstuga inte långt från fågelskådarnas Mekka i Falsterbo.
Magnus kommer till oss och berättar om Kaliforniens djurliv tillsammans med Hans Elmqvist tisdagen
den 7 januari. Årets första möte går i naturens tecken. Hans kommer också att informera oss om
spännande fotoresor arrangerade av ZOOM fotoresor.

Kanske du också kommer att åka på en fotoresa under 2014. Flera i klubben har provat på att vara ute
på fotosafari, några hemma i trädgården, andra ute på savannen i Afrika, ytterligare några i den
svenskaste av alla svenska miljöer, Stockholms skärgård. Få platser i världen kan tävla med den
stillhet vi kan uppleva en lugn dag när skymningen lägger sig mellan öarna eller den livslust som
morgonens dimmor varslar om när solen stiger i öster.
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GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Tack för ett spännande år 2013 tillsammans. Flera olika aktiviteter under året allt ifrån fotoutflykter till
deltagande på Fotomässan har fyllt tiden.

Årets Klubbmästare
Per Kroon blev årets klubbmästare med bland annat den här bilden på temat mångfald som vi här visar
i glad repris. Ett stort Grattis från oss alla.

Klubbmästerskapet 2014
Årets första tema är FRIHET. Ordet fri är mycket gammalt och dess ursprung är osäkert. Det
förekommer i fornsvenska (fri(r)), i danska (fri) och i fornisländska (frí(r)). Men även i fornengelska
(frēo), gotiska (frei(s)) och i forntyska (frî eller frei).
Februari
April
September
November

– Frihet
– Tyngd
– Kollektion (fritt tema)
– Fisk

Inlämning för KM 1 är senast den 3 februari 2014
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Domare för KM 2014
Styrelsen har beslutat att vi ska ha externa domare till samtliga deltävlingar. Domaren ska ges tillfälle
att bedöma samtliga inlämnade bilder i bildernas inlämnade format (max 1920b x 1080h). Parallellt
genomförs för alla deltävlingar även en medlemsomröstning via klubbens hemsida som underlag för
diskussionen på klubbmötet kring de inlämnade bilderna.

Riksfotoutställningen 2014 (RIFO)
Arbetet med vårens stora satsning där vi som en av klubbarna ska vara med om att arrangera RIFO
2014 på Fotografiska museet fortgår och vi arbetar i detta nu med att skaffa sponsorer. Det finns tre
sponsorsnivåer Guld, Silver och Brons (25.000 kronor, 10,000 kronor och 5,000 kronor). Vet du ett
företag som du anser vara en lämplig sponsor skicka ett epost till jan.zettergren@zettweb.com Vi
kanske redan har företaget på vår lista men det kan också vara tvärt om. Inga chanser ska förloras vad
gäller att få stöd till utställningen i maj.

Ytterligare en suppleant behövs till styrelsen
Till årsmötet i mars 2014 ska vi välja en ny styrelse. Många av oss i styrelsen är beredda att arbeta
vidare men vi behöver en suppleant
Vill du? Kan du föreslå någon?
Hör av dig till någon av oss i styrelsen med synpunkter och/eller förslag.
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Färghantering - en utskriftstest
På januarimötet ska vi tala färgprofiler och färgutskrifter. Många brottas med sina utskrifter från
kameran och undrar säkert, Gör jag Rätt?

Vi vet att detta med färghantering är ett brett område och ska därför försöka öka vår förståelse.
Så här gör vi:
På hemsidan finns en tiff-fil för nedladdning,
http://stockholmsfotoklubb.se/2013/12/20/fargtestkarta-for-utskriftsovning/
Det du skall göra är att skriva ut bilden och ta med den till mötet den 7 januari. Pär Fridberg och Jan
Zettergren kommer att ha en paneldiskussion där vi lyfter fram frågor kring färgprofiler och utskrifter.
Vi sätter upp alla utskrifter och har naturligtvis också med oss ”Orginalet” så att vi kan se om det
skiljer sig. (Det kan vi vara övertygade om att det kommer att göra!!!)
När du skrivit ut bilden som du tar med dig till mötet, skicka ett epost till
information@stockholmsfotoklubb.org så att vi vet att vi får några utskrifter att prata om.
Vill du läsa mer om detta kanske Jeff Schewes böcker The DIGITAL NEGATIVE och The DIGITAL
PRINT kan vara god julläsning.
På nätet www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Jeff%20Schewe

Ett egoföredrag av Tilman
Vår klubbmedlem Tilman D. Thulesius är fascinerad av fotostudier i staden med fokus på street,
arkitektur, struktur och form. Tilman gör på januarimötet en kort presentation sig själv med bilder
framförallt från Berlin.
– Jag tycker om svartvitt så det mesta blir svartvitt säger Tilman...
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Dagordning den 7 januari 2014
Alla tider är ungefärliga, men det vet ni ju redan...
18:30

18:45
19:45
20:00
20:30
21:30

Inledning
Våra gäster välkomnas, kort presentation om det fortsatta arbetet med RIFO2014 och
det stundande årsmötet i mars.
Naturfotografen, Magnus Elander berättar tillsammans med Hans Elmqvist, ZOOM
Egoföredrag Tilman D. Thulesius
Kaffe
Utskrift i färg, Pär Fridberg med Jan Zettergren har paneldiskussion och vi delar
erfarenheter och medlemmarnas kunskaper om detta svåra ämne.
Avslutning

Februarimötet den 11 februari
Till februarimötet kommer Tommy Jansson berätta om hur det är att slå sig fram som fotograf. Ett
spännande men hårt arbete som varje dag bjuder på nya utmaningar. Du kan läsa mer om Tommy på
hans hemsida www.tommyjansson.com.

Inför Årsmötet den 11 mars 2014
Inför årsmötet skickar vi redan nu med förslaget till de nya stadgarna som nu är uppdaterade för att ta
bort en del oklarheter som fanns i den tidigare skrivningen. Stadgarna ska godkännas på två möten
varav det ena skall vara årsmötet. Vi kommer att ta beslut om stadgarna på februarimötet samt på
årsmötet.
Bilaga till månadsbrevet STOCKHOLMS FOTOKLUBB förslag till nya stadgar 2014-12-20.pdf
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen före den 31 januari 2014 via epost eller via
brev till styrelsen poststämplat senast den 27 januari.
För epost:
information@stockholmsfotoklubb.org
För brev:
Fredrik Rodhe - Kanslersvägen 28 - 128 38 Skarpnäck
eller
Jan Zettergren - Langelandsgatan 3 - 16443 Kista

Våra möten 2014
Våra möten 2014: 7/1, 11/2, 11/3, 8/4, 13/5 samt 10/6
Möteslokal: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a.
Alla möten börjar 18:30, lokalen öppnar klockan 18:00

Väl mött till ett nytt fotoår 2014.
Jan Zettergren för
/Styrelsen/

