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Medlemsbrev april 2017
Nu händer det saker!
Vi har äntligen fått till en ny styrelse!
Efter många om och men har klubben nu fått en ny styrelse:
Sven-Olof Rönnskog, Ordförande (Ny)
Chris Kreimer, vice Ordförande och Sekreterare
Irina Johansson, Kassör (Ny)
Robert Grubstad, Webbansvarig
Jan Zettergren, supportande
Rainer Ulonska, Suppleant
Elizaveta Pronina, Suppleant (Ny)
Håkan Holmbäck, Revisor (Ny)
Anders Lindmark, Revisorssuppleant
Jerker Hansson, Valberedning, Sammankallande (Ny)
Inga Nathorst, Valberedning (Ny)

Det innebär att klubben lever vidare med oförminskad styrka!!
Arbetsgruppen som bildades vid årsmötet i mars för att hitta en lösning på klubbens problem med att få ihop
en fungerande styrelse har gjort ett utmärkt arbete. Så vid det extra årsmötet i april kunde stämman rösta
fram den nya styrelsen.
Arbetsgruppen har också kommit med rad förslag för att göra klubbmötena intressantare för besökarna och
leda till att deltagarna kan utvecklas som fotografer genom samarbete och informationsutbyte med varandra.
Arbetsgruppen bestod av: Ulf Schloss, Irina Johansson, Elizaveta Pronina, Olle Robin, Olle Tillberg och
Sven-Olof Rönnskog
Vi (styrelsen) kommer att återkomma med de olika förslagen till förbättringar och implementera dem
allteftersom vi hinner.
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Två saker kommer dock att ske omgående:
1 Vi ska blåsa liv i fokusgrupperna igen. Tre grupper lever i högönsklig välmåga; Gatufotgruppen med
Hans Wahlgren i spetsen. Likaså Naturfotogruppen med Birgitta Holm och Marinfotogruppen med Ulf
Schloss.
Men det behöver bildas fler grupper! Intresset för att vara med i de olika grupperna är stort och ibland blir
det ”fullsatt”. Därför kommer vi vid nästa möte i samband med kaffet att ha en aktivitet som ska hjälpa de
som känner att de vill vara med och bilda nya intressegrupper.
2 Klubbens hemsida kommer att uppdateras och aktuell information läggas in. Vi kommer även att utveckla
funktionaliteten på siten allteftersom.
Rober Grubstad och Sven-Olof Rönnskog har redan påbörjat arbetet och vi hoppas att ni kommer att se
skillnad inom kort. Det blir dock ingen stor omvälvning, snarare evolution än revolution.
Program för mötet tisdag 9/5:
En spännande föreläsning av Björn Björnson

Björn är en framgångsrik fotograf som huserar i Fotoklubben Avtrycket, fd Midsommargårdens fotoklubb.
Han har varit och är en mycket framgångsrik i olika tävlingssammanhang och har ett speciellt intresse för att
fotografera ”stadsliv”.
Bildande av nya fokusgrupper och kaffe
Vi kommer i samband med kaffet att arrangera ett antal bord där mötesdeltagare med ett speciellt
intresseområde kan samlas och diskutera hur man går vidare. I klubben finns ett antal deltagare med stor
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erfarenhet av hur man kan gå tillväga. Ämnena kan vara gatufoto, natur, arkitektur, fotomontage och
bildbehandling, etc.

Mötestider fram till sommaren 2017 är:
Tisdag 9 maj
Tisdag 13 juni
En liten fråga: Har du betalt medlemsavgiften?
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.

Klubbmöte den 9 maj 2017
Plats och tid: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. Klockan 18:30.
Dagordning:
18:30
18:45
19:45
21:30

Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av nya besökare
Björn Björnson håller sin presentation
Fokusgrupper med kaffe!
Mötet avslutas.

Fotohälsningar
Sven-Olof Rönnskog / för styrelsen

  

