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Vi välkomnar ett nytt spännande fotoår! 
 

Folkare Fotoklubb vill hälsa alla gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna 

till årets nya träffar och övriga inslag på programmet. Att fota är minst sagt på 
tapeten igen, och vi hoppas att alla får ett givande och lärorikt fotoår. 

 
Kommande träffar, program och utflyktsmål kan du själv vara med och 

påverka, genom att berätta dina idéer och önskemål för styrelsen, såsom resor 

till mässa, föreläsningar, kurser, teman på fikabilden, eller vad som helst! 
 

 

 

Fototräffar VT 2012 
Tid: 19.00 (om inget annat anges)  

Plats: Klubblokalen, Telegatan 19, Avesta 
Datum: v. 10 ons 7 mars, v. 15 to 12 april och v. 20 ti 15 maj.  
 

 

7 mars, onsdag / FLIP & FLOP 
Bildvisning av våra bästa och sämsta bilder. Alla har vi bilder vi är lite extra stolta över 
och sådana som blev helt uppåt väggarna. Var och en tar med sig 5 digitala bilder av 

vardera på ett usb minne. Obs! Skrattvarning!! 
Kvällens FIKABILD - tema RUND. Kvällens bästa vinner som alltid äran. 
 

 

12 april, torsdag / IT-surfing med tema foto  

Idag finns en uppsjö med fotosidor på internet. Ikväll tipsar vi varandra och 
visar sidor som vi tycker är matnyttiga och intressanta för oss foto entusiaster.  

Kvällens FIKABILD – tema HUMOR. Må bästa man eller kvinna vinna äran. 
 

 
15 maj, tisdag / Bilder från Sportens- och musikens värld 

Bildvisning med Anders Erkgärds, som berättar om sina sport- och musik 
bilder. Anders jobbar på uppdrag åt Leksand, och reser även land och rike runt 

på konserter och festivaler. 

Kvällens FIKABILD – tema SPÅR. Vi följer spåren och ser vem som tar hem 
äran den här gången.  
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Missa inte årets utflykt 2012! 
Även i år laddar vi kamerorna och ger oss iväg på en gemensam traditionell 

utflykt. Beroende på hur många som anmäler sig, åker vi bil eller buss. Vart vi 
styr kosan den här gången återkommer vi om lite längre fram. 

 
 

 

Övrig viktig medlemsinformation! 
Medlemsavgiften för år 2012 är 150kr för vuxna, 50kr för ungdom under 18år 

samt för övrig familjemedlem.  
Pengarna sätts in på klubbens Plusgiro konto nr 28 07 22 – 0. Kom ihåg att 

skriva namn, adress och gärna telefonnummer/mailadress vid betalning!! 

 

Ny hemsida! 
Folkare Fotoklubbs nya hemsida är på gång. Där kommer du fortsättningsvis 
att få all information gällande tävlingar och resultat, aktuella nyheter, datum 

för träffar och mycket, mycket mer. Håll utkik! 
 

 
Styrelsen och övriga funktionärer, valda vid årsmötet 1 februari 2012. 

 
Ordförande  Anders Carlsson  Tävlings- och  Jan Johansson  

Vice ordförande Mats Liljas   ungdomsledare 
Sekreterare Nerina Bersán  Pressombud Bror Johansson 

Kassör  Johan Carlsson  Valberedning Bror Johansson 
Övrig ledamot Anders Erkgärds     Roland Söderström 

Suppleant  Thomas Engström Klubbmästare Thomas Engström 

Revisorer  Birger Ericsson 
   Birgitta Ericsson 

Rev. suppleant Stefan Larsson 
 

 
 

 
 

Med varma fotohälsningar 
Nerina Bersán, sekreterare i Folkare Fotoklubb 


