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 Fototräffar, kl. 19.00 i klubblokalen (om inte annat anges
nedan), Telegatan 19, Avesta,
 6 mars, torsdag.
•
•
•
•
•

•

Vår nye ordförande Lars Fredriksson presenterar sig såväl bildmässigt som om sin
fotografiska inriktning.
Vi hoppas att många som besökt Föreningsmässan 15/2 och som där visat intresse för
foto och vår verksamhet kommer till denna träff för att få mer information om vad vi
sysslar med.
Bildvisning med analys och diskussion om vad som är bra eller mindre bra.
Teknisk kvart. Denna gång på temat ”Vitbalansering”. Tag med kameran!!!
Fikabild, denna gång på mottot ”Ljusspel”. 1 digitalbild per person. Observera att
”Fikabilderna” skall vara nytagna. Fortsättningsvis kommer vi att ha en omröstning
om ”Bästa bilden” och den kommer sen även att läggas in på vår hemsida. Vidare
kommer vid årets slut en sammanräkning ske vem som tagit flest ”Bästa Bilden”segrar och den personen blir vinnare av ”Årets bild”.
Diskussion om klubblokalens mörkrumsdel och dess ”vara eller inte vara”. Det finns
förslag på att göra om den delen till ateljé. Se vidare längre ner i denna Inform.

 3 april, torsdag.
•

•
•
•

Bror Johansson och Jan Johansson for iväg till Nepal och får säkert med sig hem en
diger bildskörd som vi får nöjet att titta på och höra om deras upplevelser. Nu är det
faktiskt så att vi lagt in denna programpunkt ”på vinst och förlust” och utan deras
vetskap men vi utgår från att de fixar det.
Fikabild, mottot meddelas i samband med påminnelsemejl till fototräffen 6 mars.
Teknisk kvart på något tema. Inte bestämt än.
Inlämning av bilder till KM, etapp 1. Detta datum är absolut ”senaste datum”.

 8 maj, torsdag.
• Redovisning av KM, etapp 1.
• Fikabild. Temat meddelas i samband med påminnelsemejl till fototräffen 3 april.
• Teknisk kvart på något särskilt tema. Kom med önskemål.
 22 maj, torsdag.
Redovisning av Klubbcupen, fototävlingen mellan Folkare FK, Sala FK och Enköpings FK.
Kompletta regler för tävlingen finns i bilagan till denna Inform. Inlämning till vår
tävlingsledare skall ske senast 31 mars.

 6 juni, fredag, Nationaldagen, fotoutflykt.
Jodå, det blir lika som de senaste åren, nämligen en fotoutflykt på Nationaldagen. Utflyktsmål
har vi inte bestämt än. Kom gärna med förslag.

 Workshop, porträttfoto utomhus.
Vi planerar att ha en aktivitet på temat Porträttfotografering utomhus, kanske också inomhus
någonstans, dock inte i ateljé utan i mer naturlig miljö. Allt beroende på vilken plats vi finner
som lämplig och bestämmer oss för. Vi bestämmer datum vid fototräffen 6 mars. Kenneth
Friberg håller i denna aktivitet.

 Photoshop – kniviga frågor - hur gör man.
Kenneth Friberg är beredd att instruera och ge support om du har något specifikt bildproblem.
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.

 Klubblokalen, eventuella förändringar.
Vi har inom styrelsen diskuterat en del vad vi skulle kunna göra med mörkrumsdelen i
klubblokalen. Oss veterligen används den numera inte alls till vad den är avsedd för, nämligen
framkallning av film och förstoringsarbete med pappersbilder. En idé som kommit upp är att
göra om den delen av lokalen till en ateljé. Detta innebär givetvis att allt som nu finns där
(förstoringsapparater, bänkar, hurtsar, skåp m.m.) måste tas bort. Vi har tänkt att diskutera
detta vid fototräffen 6/3 och eventuellt fatta ett beslut.

 Övrig information:
 Folkare Fotoklubbs styrelse och övriga funktionärer för 2014,
valda vid årsmötet 5 februari 2014.
Ordförande:
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Övrig ledamot
Suppleant
Revisorer, 2 st.
Revisorsuppleant
Tävlings- och
ungdomsledare
Pressombud
Klubbmästare
Valbredning

Lars Fredriksson
Kenneth Friberg
Roland Söderström
Anders Carlsson
Eva Lammi
Daniel Zetreus
Birger och Birgitta Ericsson
Stefan Larsson
Jan Johansson
Bror Johansson
Bror Johansson, med fördelningsansvar
Bror Johansson och Thomas Engström

 Medlemsavgiften för år 2014, fortfarande oförändrad.
150 kronor för vuxna, 50 kronor för ungdom under 18 år och för familjemedlem. Klubbens
plusgiro-nr. är 28 07 22 - 0. Inbetalningskort bifogas denna Inform nr 2, 2014. Betalning
senast 2013-03-31. Kom ihåg att skriva in namn och adress på inbetalningskortet!

 Folkare-Kalendern 2014.
Har du inte redovisat så bör du göra det snarast möjligt till kassören, Anders Carlsson.
Vänligen notera detta även i den förteckning där du skrev in hur många kalendrar du tog ut.
Den finns i klubblokalen.

 Andra fotoaktiviteter som vi arrangerar eller deltar i:
 Färgbildsalongen Dalarna, 8 mars, lördag, kl. 11.00.
Vernissage och redovisning i Konsthallen, Avesta Bibliotek, Avesta. Vi räknar med att juryn,
Fotograf Jan Å Johansson, är närvarande och ger sina kommentarer till de uttagna bilderna.
Bilderna hänger kvar i Konsthallen t o m onsdagen 19 mars (tas ner torsdag eftermiddag, 20
mars).

 4-klubbsträffen, 27 april, söndag. Redovisning av 4-klubbstävlingen.
•
•
•

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 Roland Söderström senast 20 april, för klubbvis anmälan till arrangören,
Kerstin Eklund, senast 22 april.

 Information om tävlingar och utställningar finner ni i särskild bilaga.
 Klubblokalen är under 2014 upptagen av Myntklubben från kl. 18.30 under följande
torsdagskvällar: 16/1, 20/2, 20/3, 24/4, 15/5, 28/8, 18/9, 16/10, 20/11 och 18/12..

 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

 Folkare Fotoklubb är medlem i RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges
Fotoklubbar). Deras hemsida är www.rsf-fotoklubbar.org. Ta gärna en titt där.

Välkomna till trevliga fotoupplevelser hos

FOLKARE FOTOKLUBB
För styrelsen
Roland Söderström
Bilaga: Information om fototävlingar

