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Medlemsbrev November 2017 
 

Välkomna till klubbmöte 14/11 
 

Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a Kl 18:30 
 
 

 

 

  

 
Mia Galde berättar om sin resa som fotograf och de olika projekt hon 
jobbat med 
 
Mia behärskar såväl analog som digital teknik och har över 15 års erfarenhet av att arbeta som 
frilansfotograf. Mia fotograferar både dokumentärt och kommersiellt och driver egna konstnärliga projekt. 
Hon har ett gediget fotografiskt kunnande och är helhjärtat engagerad i fotografi i alla dess former. 
http://www.miagaldephotography.com 
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KM 4 Skördetid 
 
Till finalen i KM 2017 har vi fått in 36 bidrag. Det ska bli spännande att se vilka bilder Mia Galde väljer ut 
och vilken som blir domarens favorit. Bilderna hittar ni här:  
 
http://stockholmsfotoklubb.se/2017/08/12/tavlingsresultat-km-2017/ 
 
Medlemsavgift för 2018 
 
Vi är angelägna om att kunna anlita kvalificerade och stimulerande föreläsare till våra månadsmöten. 
Tidigare har vi snålat genom att inte erbjuda några arvoden till våra föreläsare.  Andra klubbar, t.ex. 
Danderyds fotoklubb har som vana att ersätta sina föredragshållare. 
Vi har nu börjat ersätta våra presentatörer vilket naturligtvis tär på vår kassa. Dessutom bjuder vi numera på 
kaffe och bullar vid våra månadsmöten. 
För att hålla en bra nivå på våra föreläsare och slippa krånglet med att ta betalt för kaffet så har vi i styrelsen 
diskuterat möjligheten att höja avgiften för 2018. Vi har haft den nuvarande avgiften på 300 kr per år under 
lång tid och det är kanske dags att höja avgiften något för att främja klubbens utveckling. 
En tänkt höjning skulle kunna vara 100 – 200 kr per år. Medlemsavgiften ska egentligen spikas på 
årsmötet (punkt 9 på fastställd dagordning) men genom att pejla intresset på förhand kanske 
stämman i efterhand ta beslut om en höjning. 
 
Vi är intresserade att höra din åsikt i frågan. 
 
Program för mötet tisdag 14/11: 
 
18:30  Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av nya besökare 
18:40  Mia Galde berättar om sin verksamhet som fotograf och visar bilder 
19:45  Kaffe och bullar (ingår) 
20:00  Mia Galde kommentar uttagna bidrag i KM med temat ”Skördetid” och presenterar 

domarens favorit 
20:30  Månadens fotograf, Birgitta Holm berättar om sina bilder. 
21:00  Decembermötet den 12/12 har vi planerat att ha julfest på Galleri Kontrast.  
 Vi ger lite förhandsinfo redan på novembermötet. 
21:15 Medlemsavgift för 2018. Kan vi höja den? 
21:30 Mötet avslutas 
 
 
Fotohälsningar 
 
Sven-Olof Rönnskog / för styrelsen  
 


