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Medlemsbrev December 2017
Välkommen till klubbmötet
Tisdag 9/1 2018 kl 18:30
Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a

Claes Grundsten….
……berättar om sin verksamhet som fotograf och visar ett urval av sina fantastiska bilder! Claes har även
med sig några av sina böcker som han gärna signerar och säljer till ett bra pris till hugade spekulanter.
Det blir bilder av alla möjliga slag, landskap, resor, vandringar, djur, streetphotography, porträtt och action,
en helhet som speglar hans verksamhet bra. Claes publicerar visserligen mest landskapsbilder nuförtiden,
men har alltid (han har fotograferat i 50 år) intresserat sig även för andra motiv som han också visat i
mängder av tidningsreportage. Som naturfotograf har det blivit många böcker och utställningar.
Claes är även ambassadör för Olympus kameror och kommer att informera lite om den nya kameran
Olympus E-M1 Mark III som han testat intensivt.
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Efter kaffet…..
…berättar vi om kommande aktiviteter under året! Vi hoppas kunna presentera ett spännande program med
intressanta föreläsare och andra aktiviteter för 2018.
De tävlingssugna får info om kommande KM och de nya regler för poängberäkning som tagits fram av en
grupp med Olle Robin i spetsen.
Dessutom informerar vi naturligtvis om olika externa tävlingar som kan vara intressanta för klubbens
medlemmar att delta i.
Vi rapporterar om hur 2018 års budget ser ut.

Medlemsavgift för 2018……
……efter mycket diskuterande fram och tillbaka i styrelsen och där vi gjort ett antal olika
budgetsimuleringar har vi kommit fram till att vi höjer medlemsavgiften för 2018 med 100 kr. Ny avgift blir
alltså 400 kr.
Dessutom kommer vi att börja ta betalt för kaffet vid vår månadsmöten igen. Kostnad för kaffe/té inklusive
kaffebröd blir 30 kr. Om du inte vill betala kontant går det bra att Swisha 30 kr till det nummer som finns
angivet vid kaffebordet.

Program för mötet tisdag 9/1:
18:30
18:40
19:45
20:15
20:30
21:00
21:30

Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av nya besökare
Claes Grundsten berättar om sin verksamhet som fotograf och visar bilder
Kaffe och bullar (30 kr)
Presentation om de nya poängberäkningsreglerna för KM
Info om kommande aktiviteter under året
Lite kort diskussion om 2018 års budget
Mötet avslutas

Fotohälsningar
Sven-Olof Rönnskog / för styrelsen

