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Medlemsbrev juni 2016 

 
Välkomna till fotopromenad den 7 juni 
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Riksfotoutställningen 2016 

 

Hela resultatlistan ligger som bilaga i månadsbrevet. 

 

Grupp B ‐ Kollektion digitalbild 226 kollektioner, 824 bilder 

Jury: Anders Geidemark, Naturfotograf/N, Hallstahammar 

 

Grupp D ‐ Enstaka digitalbild 307 fotografer, 1200 bilder 

Jury: Johanna Syrén och Anna Alverhag, fotografer och grundare av Galleri Lokomotiv, Bollnäs. 

 

Ett stort grattis till de duktiga fotografer som är med i vår klubb. 

 

Irina Johansson  Silvermedalj Grupp B Kollektion digitalbild  -  Delvis skymd sikt 

Fatima Holmgren  Bronsmedalj Grupp D Enstaka digitalbild .-  Morgonlugn 

Birgitta Bratthall  Antagen Grupp D Enstaka digitalbild  -  Fez 

Fatima Holmgren  Antagen Grupp D Enstaka digitalbild  -  Sumo 

Fatima Holmgren  Antagen Grupp D Enstaka digitalbild  -  Two of a kind 

Irina Johansson  Antagen Grupp D Enstaka digitalbild  -  Generations 

Olle Robin   Antagen Grupp D Enstaka digitalbild  -  Evig kärlek? 

Olle Robin   Antagen Grupp D Enstaka digitalbild  -  T‐Centralen 

 

 

Lämna in bilder till Min Bild 

Vi fortsätter vårt diskussionsforum ”fotorännan”. Vi pratar om bilderna på mötet och det vi inte hinner med 

får stå över till nästa möte. 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.  

 

Våra närmaste möten under vårterminen för 2016: 

7:e juni  – Fotopromenad med Enskede fotoklubb 

14:e juni  – Fotomingel tillsammans med Enskede fotoklubb i Hartwickska - bildredovisning från  

   fotopromenaden  

 

 

 

Tema för KM 2016 

Styrelsen har tidigare beslutat om följande tema för årets 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  (inlämning senast den 4 april) 

 Tema: Den sista cigaretten, Gentlemän 

 

KM 3 – September: Kollektion   (inlämning senast den 4 september) 

 Tema: fritt 

 

KM 4 - November: Kerstin Ekman 

 Tema: Händelser vid vatten, Kvinnorna i staden 
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Extra klubbmöte tisdag den 7 juni 2016 

FOTO promenad tillsammans med Enskede fotoklubb  

vi går till Hammarby Sjöstad 

 
Se informationen på första sidan 

 

 

******************** 

 

Klubbmöte tisdag den 14 juni 2016 

FOTO mingel tillsammans med Enskede fotoklubb 

 
Plats och tid: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. Klockan 18:30. 

 

Ta med din bästa bild från fotopromenaden i Hammarby Sjöstad. 

Välj själv om du vill visa en påsiktsbild eller skicka in bilden digitalt till 

tavling@stockholmsfotoklubb.org senast den 12 juni. 

ämnesrubriken skall vara ”fotomingel” 

Formatet som vanligt mindre än 2 MB och ca 2000 px bred. 

 

 

Dagordning 
 

18:30 Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation kvällens aktivitet 

 

18:45 Vi minglar, chipsar och bubblar tillsammans med Enskede fotoklubb. 

Förklarar vår egen bild eller har synpunkter på andras.  
 

20:00 Vi kommenterar alla digitalt insända bilder tillsammans. 

 

21:30  Mötet avslutas. 

 

 

 

Fotohälsningar 

Jan Zettergren / för styrelsen 
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