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Medlemsbrev januari 2016 
 

Välkomna till klubbmöte tisdagen den 12 januari 
 

GOTT NYTT ÅR 
2016 

 

 
 
Ett nytt år har inletts och vi har nu lagt det gamla åt sidan. Nya föresatser och nya önskningar, kanske en 
stilla förhoppning att det nya året kommer att vara ett välkomnande år för de många som är i behov av hjälp. 
Stort eller smått, sorgligt och glatt, snöigt eller barmark, men som jag ändå tror, alltid fotograferat. 
 
Låt det nya året inspirera dig till att göra en fotobok. Många har sagt att det skall jag göra, men väldigt 
många har också skjutit fotoboks-projekten framför sig och sagt, det skall jag göra senare. 
Jag är inget föredöme, säkert 10 fotoböcker ligger i träda och min förhoppning är att några av dessa ändå ska 
bli klara detta år. 
 
I klubben har vi många som är duktiga och producerat flera fotoböcker. Kunskapen finns!  
På nästa klubbmöte passa på att fråga dina vänner hur de gjort. Varför inte träffas över en kopp kaffe och 
diskutera erfarenheter.  
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Ett Afrika. Foto: Fredrik Rodhe 
 
Bilduppgiften 
Bildbehandla bilden efter din smak eller om du vill utmana kreativiteten, tänk dig en förstasida i en tidning. 
Kanske är det en resetidning eller föreställ dig framsidan till din fotobok. Till mötet nu i januari har du 
möjlighet att redigera bilden som Fredrik Rodhe ställt till förfogande för att passa in. Gör ett förslag så 
kommer vi att diskutera resultaten tillsammans. 
Du har som en orginalfil, FZ6A1277.dng färdig att ladda ner från dropbox (ca 20 Mbyte 5472x3648 pixlar) 
https://www.dropbox.com/s/5odvi9s2vtyaf6k/FZ6A1277.dng?dl=0 
 
Som på mötet i december kommer vi att diskutera och titta på vad man kan göra med en raw-fil direkt ur 
kameran (i detta fall en Canon 7D Mark II). 
Hur fångar jag intresset hos betraktaren och kan jag redigera bilden för att förstärka intrycket av liv, fart, 
spänning och glädje? Du bestämmer själv och levererar in resultatet som sist till 
tavling@stockholmsfotoklubb.org med ämnesrubriken ”bilduppgift” så att vi enkelt kan hitta bidragen. 
Format max 1920 x 1080 och helst under 2 MB så att vår dator laddar upp bilderna med rimlig hastighet. 
 
Min Bild – på klubbens möte i januari 
Vi fortsätter med vårt nya diskussionsforum. Vi samlar in bilder och bilderna hamnar i ”fotorännan”. Vi 
pratar om bilderna på mötet och det vi inte hinner med får stå över till nästa möte. Sista mötet hann vi bara 
med 2 bilder, men det blev en mycket spännande diskussion och vad som är fotografi. Vi har flera bilder i 
rännan och några kommer säkert till. Vill du bidra så skall formatet vara max 1920 x 1080 pixlar och 
filstorleken helst under 2 MB så att vår dator laddar upp bilderna med rimlig hastighet. 
 
Lämna in ditt eller dina bidrag till rännan, max 2 bilder per medlem, genom att posta bilderna till 
tavling@stockholmsfotoklubb.org med ämnesrubriken ”fotorännan” så att vi enkelt kan hitta bidragen. 
På klubbmötet plockar vi från rännan och diskuterar.   

https://www.dropbox.com/s/5odvi9s2vtyaf6k/FZ6A1277.dng?dl=0
mailto:tavling@stockholmsfotoklubb.org
mailto:tavling@stockholmsfotoklubb.org
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Våra närmaste möten under vårterminen för 2016: 
 
12:e januari 
9:e februari 
8:e mars 
12:e april 
10:e maj 
14:e juni. 
 
Medlemsavgifter 
Hör och häpna, det finns några av oss som fortfarande inte betalt avgiften för 2015! Nya medlemmar som 
betalat efter första oktober förra året anses också ha betalt för 2016. För oss övriga är det också dags nu! 
Medlemsavgiften skall formellt vara betald en månad före årsmötet (vilket är tisdag 8 mars 2016) för att du 
som medlem skall ha rösträtt. 
Prata gärna med vår kassör Jerker - jerker.hanson@telia.com om du undrar över något. Årsavgiften är 
fortsatt 300 kronor. Betalas enklast till pg 504050-6. Glöm inte att ange ditt namn! 
 
Tema för KM 2016 
Styrelsen har beslutat om följande tema för nästa års fyra inlämningar: Tre namnkunniga författare och sex 
boktitlar får tjäna som temabeskrivning. Kollektion är som vanligt utan tema. 
 
KM 1 - Februari: Per-Anders Fogelström  (inlämning senast den 2 februari) 

• Tema: Barn av sin stad, I en förvandlad stad 
 
KM 2 – April: Klas Östergren 

• Tema: Den sista cigaretten, Gentlemän 
 
KM 3 – September: Kollektion 
 
KM 4 - November: Kerstin Ekman 

• Tema: Händelser vid vatten, Kvinnorna i staden 
 
 
Snart årsmöte! 
Redan den 8 mars har vi årsmöte. Motioner skall vara inlämnade senast första veckan i februari.  
 
 
Klubbmöte i Stockholms Fotoklubb tisdagen den 12 januari 2016 
 
Tid:  Klockan 18:30 tisdagen den 12 januari. 
Plats: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. 
 
Dagordning (Alla tider är ca-tider) 
18:30 Vi öppnar och välkomnar medlemmar och besökare. 
 Ett nytt år med nya spännande aktiviteter. 
19:00 Marinfotogruppen presenterar sin verksamhet. 
19:30 Min bild – Fotorännan  
20:00 Kaffe/Te och bullar (30 kr:-) 
20:30 Övningsbilden, diskussion om hur och varför man bildbehandlar 
21:30 Mötet avslutas 
 
Fotohälsningar 
Jan Zettergren / för styrelsen 


