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Medlemsbrev oktober 2015
Välkomna till klubbmöte den 13 oktober

Plansch för Fotomässan 2015?

Det är snart Fotomässa i Älvsjö mässhallar. I år har RSF planerat att också ha planscher från olika
fotoklubbar landet runt. För oss innebär det att mötet den 13 oktober kommer att bli ett arbetsmöte där vi ska
dels producera några affischer men också att vi ska ha tillfälle att mingla och prata fotografi, hur och varför,
skärt eller oskärpt, stort eller smått.
Jag är övertygad om att det kan bli en fantastisk kväll. Som ni säkert förstår kommer detta att kräva en del
planering och som man säger ”roddande”.
Vi kommer att samlas som vanligt i Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. men inte i Riddarsalen längst ner
utan vi har hela våningen en trappa upp till vårt förfogande. Vi kommer att servera mackor och kaffe, ha
datorer och program for att göra affischer och vi har en ide om vad vi ska försöka skapa. Men det är ”en” ide,
vi behöver dina synpunkter och din hjälp för att slutföra arbetet.
Resultatet kommer vi att trycka upp och passa in i monterns blädderställ på mässan.
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Vi behöver din hjälp med bilder och texter,
Ta med dina bästa bilder på en sticka, titta på mallarna här i brevet, de är exempel och föreslå gärna själv



Vi ska göra en affisch för Stockholms Fotoklubb
Dessutom två eller tre affischer som beskriver några av våra fokusgrupper

Här är lite exempel att titta på.
Tänk till på hur du skulle vilja se en affisch utformad och ta med dig iden till mötet.
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KM-4 2015 Tema ”Tal”
Sista deltävlingen med tema Tal för novembermötet. Den avslutande delen av årets övergripande KM-tema
som varit kommunikation. De minnesgoda kommer förstås ihåg de tv deltävlingarna Telefon och Tidning.
Sista inlämningsdag för KM-4 är den 1 november.
Bild till Fotomässan.
På samma sätt som förra året kommer klubben att sätta få upp en bild som vi producerar själva, format 50x70
Blir det din bild? Skicka in 1 (siffran ett) bild märkt Fotomässan 2015 före den sista oktober till
tavling@stockholmsfotoklubb.org. Urvalet kommer att skötas av styrelsen i samarbete med 2
välrenommerade fotografer från SvD.
Min bästa matbild.
På fotomässan kommer vi även att visa matbilder. Information har redan gått ut i exponera nr 7 och 8 men
jag passar på att påminna lite extra.
Min Bild – klubbens möte i november
En ny programpunkt för våra fotomöten. Vi samlar in bilder och bilderna hamnar i ”fotorännan”. Golfare
vet vad det innebär. Så pratar vi om bilderna på mötet och det vi inte hinner med får stå över till nästa möte.
Format max 1920 x 1080 och helst under 2 MB så att vår dator laddar upp bilderna med rimlig hastighet.

Våra närmaste möten:
13:e oktober
10:e november
10:e december

Medlemsavgifter
Hör gärna av dig till vår kassör Jerker - jerker.hanson@telia.com om du misstänker att du inte betalt
årsavgiften som är SEK 300:- Betalas enklast till pg 504050-6. Glöm inte att ange ditt namn!

Klubbmöte i Stockholms Fotoklubb den 13 oktober 2015
Tid:
Plats:

Klockan 18:30 tisdagen den 13 oktober.
Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a.
OBS OBS en trappa upp denna gång....

Dagordning (Alla tider är ca-tider)
18:30
Vi öppnar och välkomnar medlemmar och besökare.
Ordföranden förklarar kvällens arbetsuppgift och vi delar upp oss i arbetsgrupper.
18:45
Arbetet börjar, det kommer att finnas uppdukat med godsaker så att du kan göra din
egen kvällsmacka, Kaffe och te förstås och frukter.
20:30
Vi tittar på resultatet och försöker styra upp arbetet så att vi blir färdiga i tid
21:30
Mötet avslutas

Fotohälsningar
Jan Zettergren / för styrelsen

