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PROGRAM VÅR / SOMMAR 2023

9 JANUARI 18.00
Uppstart på Björlandavägen 11, Sätila
Månadstävling: Digital inget tema
Bildvisning: Moderskeppet ”vinterbilder”.
Fikavärdar: Ulf & Ann-Christine

6 FEBRUARI 18.00
Årsmöte på Björlandav. 11, Sätila
Ingen månadstävling denna kväll.
Klubben bjuder på fikat denna afton...
För program - se gul ruta intill.

6 MARS 18.00
Månadsmöte på Björlandav. 11 Sätila
Månadstävling: Påsikt tema ”Vinter”
Bildvisning: ”Ord och bild” 
med Ulf Magnusson. 
Fikavärdar: Håkan & Börje

3 APRIL 18.00
Månadsmöte på Björlandav.11 Sätila
Månadstävling: Digital tema ”Industri”
Bildvisning: Kungsbacka FK gästar oss
med bilder denna kväll.
Fikavärdar: Torbjörn & Mikael

8 MAJ 18.00
Våravslutning
Månadstävling: Påsikt tema ”Jordbruk”
Bildvisning: Anita Sceer från Varbergs FK
visar bilder från Svalbard och Varanger.
Fikavärdar: Styrelsen grillar de sedvanliga 
korvarna...

Resa till Falsterbo/Skåne 5 - 7 maj
Inbjudan kommer...
Anmälan till Torbjörn Hagberg
torbjornhagberg@telia.com

Abecita Konstmuseum
En kväll i Borås nu i vår, är planen...

Dags/ kvällsutflykter
Utlyses på våra månadsmöten och via mail 
under våren.

Höstuppstart i Augusti
Mer info kommer...

Detta ingår i fikaansvaret:

Införskaffande av kaffe, tepåsar, socker
och tilltugg (bröd, smör, pålägg)
kaffekokning.
OBS! Diskning, städning efter mötet
ingår också.
Om du inte kan komma den dag du har
ansvar för mötet - byt med någon annan
från medlemslistan.

På våra månadsmöten
har vi närvarotävling.

Varannan gång påsikt,
varannan gång digitalt.

Härmed kallas du till

Årsmöte
6 februari 2023 kl 18.30
Björlandavägen 11, Sätila

 
Efter sedvanliga förhandlingar

blir det prisutdelning
samt bildvisning av

En av våra
klubbmedlemmar

Eventuella motioner skall vara
styrelsen tillhanda senast

14 dagar före årsmötet

VÄLKOMNA

Styrelsen

      Hyssna Fotoklubb

Ordförande: Stefan Lindh  0739-023877  
Vice ordf  Torbjörn Hagberg  0702-482973
Kassör:  Börje Ohlsson  0706-443908
Sekreterare: Katarina Almkvist  0708-348263
Ledamot  Ann-Christin Carlsson 0735-431040
Ledamot  Ulf Arnell   0706-588290
Ledamot  Ingela Olofsson  0706-841681
Ersättare  Johan Siverklev  0708-575217
Ersättare  Håkan Almkvist  0738-434757

Program/  Ingemar Olsson  0702-583527
Tävlingsgrupp Börje Olsson  0706-443908
  Ulf Arnell   0706-588290
  Ann-Christin Carlsson 0735-431040
  Mikael Redhammar 0301-429 31
  Håkan Almkvist (sk) 0738-434757
  Torbjörn Hagberg  0702-482973

Medlemsavgift: Vuxen 300 kr, studerande / ungdom 150 kr, familj 500 kr.
  Avgiften betalas senast 31 mars.

Postadress: Hyssna Fotoklubb c/o 
  Stefan Lindh, Bollebygdsvägen 7, 511 68 Hyssna

Möteslokal: Björlandavägen 11, Sätila
Swish:  123 26 87 150
Bankgiro:  909-4418
E-post:  info@hyssnafotoklubb.se
Hemsida:  www.hyssnafotoklubb.se

Vi som kan träffas för 
kurs / mingel

18.00
Ordinarie möte börjar med 

fika 18.30

Jag gick runt på utställningen ”Människans spår”. Det var nära stängningsdags på vernissage-
dagen men hann ändå gå igenom alla bilder. Många fotografer hade haft liknande tankegång-
ar, många järnvägsspår och framförallt gamla bilvrak som gradvis återgick till naturen. Jag 
gick runt och funderade på vad som gör att man fastnar för en bild, och vad som gör att man 
får en aha-upplevelse när man plötsligt ser den. Många faktorer kan ju bidra till varför en bild 
dröjer sig kvar eller inte. Ibland kan man dras till bilder som har stor känslomässig betydelse, 
medan andra kan dras till bilder som är mer estetiskt tilltalande eller som har en helt unik kom-
position. Vissa kan dras till bilder som stämmer överens med sina övriga egna intressen eller 
värderingar eller som påminner dem om en speciell plats eller tid.

Så kom jag till slut till den sista väggen på min väg runt utställningen och ser plötsligt en bild 
som saknar mycket av det grundläggande en bild ska ha för att vara ett bra fotografi, och har 
en lite oklar koppling till temat på utställningen. Och den är fantastisk, jag kan inte undvika att 
bara bli glad när jag ser den, men har ingen aning om varför. I slutändan är anledningen till att 
man älskar en bild högst personlig och subjektiv och speglar kanske mest vem man är själv?

Stefan Lindh



Aktuellt i vår...

Hyssna Fotoklubb
samarbetar med

Från 
Program / Tävlingsgruppen

Var hörsam på våra möten och håll utsikt i din 
mailbox för inlämningar och redovisningar 

under våren. 
Riksfotoutställningen(RIFO)

Västsvenska Foto Expon 
Viskadalstävlingen 

står som vanligt på tur...

Övriga
tips och förslag tas emot av 
Program / Tävlingsgruppen

Vi startar varje månadsmöte ca 18.00 med utbildning som 
följer, under ledning av Johan Sieverklev


