
 
 
 
 

 Vi inleder 2014 med en fototräff 15 januari och därefter med 

ett årsmöte 5 februari, kl. 19.00 i klubblokalen Telegatan 19, 

Avesta, enligt följande. 
 

 15 januari, fototräff.  
 

• Bildbehandling i Lightroom. Lars Fredriksson ger oss en genomgång vad man kan göra 

med detta tilläggsprogram.   

• Riksfotoutställningen 2013. Vi tittar på och lär oss något av bilderna i någon av denna 

tävlings olika klasser. 

• Fikabild, typ ”Uppdragsfotografering”. Motto denna gång är ”Skor”. 1 bild/person. 

 

 5 februari, årsmöte. 
 

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar, val av styrelse och övriga funktionärer samt 

behandling av ev. motioner och bestämning av medlemsavgift för år 2014. 

• Motioner till årsmötet skall vara postade till klubbens adress senast 22 januari. 

• Bestämning av regler för årets KM.  

• Kom gärna med förslag till motton för Bästa Folkarebilden 2014. 

 

 

 Övrig information: 
 

 Tävlingar 
 

• Klubbcupen.  
Regeländring. Vid träffen i Sala (Tärna Folkhögskola) 11 december för redovisningen av 

höstetappen föreslog vi från Folkare FK:s sida att ändra antalet ingående bilder i 

kollektionsklassen till att vara 2-5 bilder i stället för 3 bilder som ju hittills har gällt. Efter en 

stunds diskussion överenskoms att så blir fallet och med omedelbar verkan, d.v.s. från och 

med våretappen som Folkare FK arrangerar. 
 

Motton för våretappen är följande: 

Svartvitt:   ”Dimmigt” 

Färgbilder:   ”Aktivitet” 

Kollektion, 2-5 bilder/kollektion: Fritt motto 

Inlämning till tävlingsledaren senast 31/3.  

Max. 1 bild respektive kollektion per deltagare. Bilderna bör vara monterade med 

passepartout eller på kartong, längsta sida max. 40 cm inkl ev. passepartout. Märkning enligt 

principen ”ABC 123”, gärna också en bildtitel. 
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• 4-klubbstävlingen 2014. 

Gävle Fotoklubb arrangerar årets upplaga. Redovisning av tävlingen blir söndagen 27 april, 

kl. 11.00. Bilder skall vara arrangören tillhanda senast 28 februari. Övriga deltagande klubbar 

förutom vi själva är Långshyttans FK och Söderfors FK.  
 

Varje klubb skall deltaga med 10 bilder per klubb i tre olika klasser;  

A: Svartvita pappersbilder. 

B: Projektorbilder; diabilder alt. digitalt lämnade bilder (på CD/DVD/USB-minne). 

C: Färgbilder på papper. 

Fritt motto för samtliga klasser. Inlämning av bilder senast 21 februari till vår tävlingsledare 

som (ev. tillsammans med någon annan person) i klubben, väljer ut de bilder som skall 

representera vår klubb.  
 

Plats: Studiefrämjandet, N Köpmangatan 12 A, Gävle.  
 

Fika och lunch: Fika finns från kl 10.30. Lunch genomförs på plats vid lämplig tidpunkt under 

redovisningen. 

Priset för fika, lunch med dryck är 100 kr. Anmälan om hur många som avser fika och äta  

lunch anmäls till vår sekreterare senast 20 april, för klubbvis anmälan till arrangören, Kerstin 

Eklund, senast 22 april. 

 
• Färgbildsalongen Dalarna 2014 och Riksfotoutställningen 2014, påminnelse.  

Ni kommer väl ihåg att lämna in bilder till Färgbildsalongen Dalarna 2014 samt till 

Riksfotoutställningen 2014. Information om detta har skickats ut tidigare. 

 

 Photoshop – kniviga frågor - hur gör man.  
• Som vi tidigare puffat för är Kenneth Friberg beredd att instruera och ge support om du 

har något specifikt bildbehandlingsproblem. För att kunna förbereda sig något vill han att 

du meddelar frågan i förväg till honom för att sedan redovisa resultatet exempelvis vid en 

fototräff. Kenneths E-postadress är fotofriberg@uggelbo.com.  

     

 Klubbens adresser: 
- Post och klubblokal: Folkare Fotoklubb, Telegatan 19, 774 31 AVESTA 

- Plusgironr. : 28 07 22 – 0. 

- E-post: info@folkarefotoklubb.se.   

- Webbadress: www.folkarefotoklubb.se 
 

 

Välkomna till trevliga fotoupplevelser hos 

 

FOLKARE FOTOKLUBB    

För styrelsen   

Roland Söderström 
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