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Medlemsbrev april 2018
Välkommen till klubbmötet
Tisdag 10/4 2018 kl 18:30
Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a

Välkommen till vårt aprilmöte…
.. där vi får träffa Jonathan Stenvall. Jonathan är en av Sveriges mest lovande unga naturfotografer
med mängder av utmärkelser.
Om sig själv säger han så här (saxat från Natursidan.se):
"Jag är en naturfotograf född 1997 och uppvuxen i södra Stockholm. Både media och natur har
präglat stora delar av min uppväxt och under tonåren började jag kombinera dem två intressena och
har sedan dess varit fast…
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Min fotografering tar mig idag till allt från tropiska regnskogar och Himalayas mäktiga toppar till
Gotska sandöns vita sandstränder i östersjön men mycket av min fotografering har också fokuserat
på min närnatur i Stockholm. Där har jag länge arbetat på ett projekt med fokus på dem urbana och
lokala ekosystemen där en förvånansvärd mångfald av arter går att hitta men också erbjuder oss
stadsbor gröna oaser för rekreation samt bidrar med en mängd ekosystemtjänster. Projektet har
presenterats i en utställning under hösten 2017 på Stockholms stadsbibliotek och i en mängd olika
föreläsningar och bildföredrag runt om i Stockholm och Sverige.
År 2016 tog jag initiativet till nätverket YNNP – Young Nordic Nature Photographers och
tillsammans med flera unga fotografer driver vi Y-NNP.com i syfte att uppmärksamma och
uppmuntra unga nordiska naturfotografer.
Jag är invald i Naturfotograferna/N (2016) och är Ambassadör (Visionary) för Olympus
professionella systemkameror.”
Facebook/Instagram: Jonathanstenvallphotography
Hemsida: jonathanstenvall.com"
Jonathan kommer dessutom att agera domare för KM2 "Bron" och det blir spännande att se vilka
bilder han valt ut som antagna och vilken bild som blir hans favorit.

KM 2 Bron
Vi har fått in 42 bidrag på temat ”Bron”. Många fina bilder, både motivmässigt och tekniskt!

Vad ska vi använda medlemsavgifterna till?
Vi sponsrar våra fokusgrupper och deltagande i externa tävlingar, t.ex. SVEFO och RIFO. Vår
ambition är ju också att anlita kvalificerade och intressanta föreläsare. Det kostar sammantaget en
hel del pengar. Om vi lyckas hålla nivån på 100 betalande medlemmar så går det med ett mindre
underskott. Med färre medlemmar måste vi börja prioritera våra utgifter.
Vi vill gärna höra dina synpunkter på hur vi ska fördela våra utgifter och vad vi ska prioritera.
Program för mötet tisdag 10/4:
18:30
18:40
19:45
20:15
20:30

Klubbmötet öppnas, introduktion och presentation av nya besökare

Jonathan Stenvall berättar om sin fotografiska verksamhet
Kaffe med bulle kostar numera 30 kr (antingen kontant eller SWISH)
Jonathan kommenterar uttagna bilder i KM2, tema ”Bron” och presenterar domarens favorit
Ekonomisk redovisning och diskussion om klubbens inriktning

Genomgång av budgeten för 2018 (Budgeten finns på nästa sida)
Diskussion om hur du tycker att pengarna ska användas
21:30 Mötet avslutas
Fotohälsningar
Sven-Olof Rönnskog / för styrelsen
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