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Medlemsbrev februari 2017 

 

 

   KM 1 - Tema - Kontraster! 

 
 

Yin  Yang 

Ung  Gammal 

Rik  Fattig 

Vått  Torrt 

Höger  Vänster 

Inne  Ute 

Sovande  Vakna 

Staden  Landet 

Stormen  Stillheten 
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Ett möte med diskussionen i centrum 

 

Vi fördjupar oss i vad gör en bild lyckad. Varför syns vissa bilder ta så stor plats medan så mycket annat bara 

går våra ögon förbi. 

 

Efter diskussionen sätter vi oss i 5 grupper som alla får kopior av inlämnade KM bilder och en PC. 

 

Varje grupp börjar arbetet med att välja ut bilder som bäst motsvarar temat ”Kontraster” och som gruppen 

tycker är bildmässigt värda att antas.  

Varje grupp har också en PC så att det går att se på bilderna både som ”liten” påsiktsbild och på skärm. 

Varje grupp skall välja 10 bilder som sina favoriter.  

Efter sammanställning av gruppresultaten får vinnaren en flaska Chateau de Photo i vanlig ordning. 

 

 

Klubbmästerskapet Tema 2017 

 

Februari.  Kontraster med inlämning senast den 6 februari 

April.  Nattljus  

September.  Kollektion med Riddarholmen som tema  

November.  Skördetid 

 

Repetition hur man gör: 

 Inlämning av bilder till KM sker digitalt till adressen tavling@stockholmsfotoklubb.org  

 Bildernas storlek får vara upp till 1920 x 1080 pixel (max bredd=1920, max höjd=1080). Det 

betyder att inget av maxmåtten får överstigas, oavsett om bilden är stående eller liggande. Filen du 

skickar in bör normalt inte vara större än ca 1 Mbyte. 

 Vattenstämplar eller ditt namn synligt i fotot ska undvikas, bilderna skall vara anonyma för 

bilddomaren. Skicka in bilden i jpg eller jpeg, använd inte raw-format eller zipade filer. Det är 

mycket bra om du undviker vissa saker i filens namn, tex. flera punkter eller komman … ,,, även 

flera mellanslag (tomrum) i filnamnen samt nordiska tecken (å, ä och ö) kan ställa till trassel. 

 Ett önskemål när du namnger bildfilerna är att inte vara extremt kortfattad, lägg gärna till delar av 

ditt namn till filnamnet. Exempel: om temat är ”blomma”, så kommer vi att få in många bidrag 

som heter blomma1, blomma 2 osv. Lägg därför till något, dina initialer eller en del av ditt namn, 

så blir det lättare att hålla isär de olika bidragen. 

 

Anders Geidemark gästar oss den 16 februari 

 

Torsdagen den 16 februari 2017, kl. 19-21, kommer Anders Geidemark till oss och berättar. Vi gör detta i 

samarbete med Enskede Fotoklubb och lokalen är Enskedeskolan. Anders kommer att berätta om sitt arbete 

som naturfotograf, föreläsare och författare, se den bifogade inbjudan och presentationen. 

 

Mötestider fram till sommaren 2017 är: 

Tisdag 14 februari 

Tisdag 14 mars Årsmöte 

Tisdag 11 april 

Tisdag 9 maj 

Tisdag 13 juni 
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Fokusgrupperna 

Är du den som vill leda en ”fotogrupp” med specialinriktning. Hör av dig till styrelsen så bildar vi gärna en 

ny fokusgrupp för detta.  

 

Hör av dig till Robert Grubstad rgrubstad@me.com om du inte vet hur man gör. 

 

 

Lokalstöd för fokusgrupper. Som tidigare beslutats fortsätter klubben att betala fokusgruppernas 

lokalhyror till liknande nivåer som tidigare. Varje grupp får själva lämna in budget för kommande 

verksamhetsår till styrelsen. 

 

 

Har du betalt månadsavgiften? 

Den är 300 kr. Du betalar till pg 504050-6. 

Årsavgift erlagd av nya medlemmar mellan 31 oktober och 31 december gäller även för hela nästkommande 

år. 

 

 

Snart årsmöte, meddelande från valberedningen och Ulf Nygren 

Vid vårt senaste månadsmöte meddelade Jan Zettergren att han slutar som klubbens ordförande, vid årsmötet 

i mars. Vi söker därför en efterträdare till Jan.  

Vem vill fortsätta att utveckla Stockholms Fotoklubb? En fotoklubb med många duktiga fotografer som låter 

tala om sig både på tävlingar och på utställningar. 

Du som tar hand om ordförandeskapet kommer att arbeta med följande styrelse: 

Jerker Hanson (076 345 79 11) och Robert Grubstad (070 569 14 52) sitter ytterligare 1 år. 

Följande ställer upp för om- eller nyval: 

Chris Kreimer (073 311 69 38), Fredrik Rodhe (070 512 21 62) och Jan Zettergren (070 952 88 58). 

 

Styrelsesuppleanter skall vara 2 st. 

Rainer Ulonska (073 038 90 69), samt en plats Vakant. 

 

Olle Tillberg revisor, revisorssuppleant är Vakant. 

 

Du som vill ställa upp för klubben som ordförande vänligen kontakta valberedningen.   

Om du är intresserad men tvekar vad det innebär kontakta Jan eller någon som skall ingå i styrelsen så svarar 

de på frågor. Jan kommer att finns tillgänglig även under nästa period eftersom han kommer att ingå i 

styrelsen. 

Kontakta även valberedningen om du är intresserad av de vakanta suppleantplatserna. 

  

Med vänlig hälsning 

Valberedningen: 

Ulf Nygren ulf.b.nygren@gmail.com mobil: 076 527 85 04 

Marie Bohm mariebohm@gmail.com mobil: 070 724 24 61 

 

 

 

 

  

mailto:rgrubstad@me.com
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Klubbmöte den 14 februari 2017 
 

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

 

Dagordning: 

 

18:30  Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av nya besökare 

18:45  Vi diskuterar ”Vad är kontrast” och hur utnyttjar man kontraster i media och på bild. 

19:15  KM1 bilderna delas ut till grupperna (5 stycken) 

20:00  Kaffe och bullar (som vanligt 30 kr) 

20:30  Varje grupp presenterar sina val. 

21:00  Fotorännan, samtidigt som en räknare sammanställer resultatet av grupperna. 

21:20 KM-resultatet presenteras 

21:30  Mötet avslutas. 

 

 

Fotohälsningar 

Jan Zettergren / för styrelsen  

 


