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Morups tånge, Halland Foto: Torbjörn Hagberg



PROGRAM HÖST / VINTER 2022

15 AUGUSTI 18.00
Uppstart på Eskekärrs säteri i anslutning till 
Cafe Magasinet.
OBS! Du kommer väl ihåg att ta med dig 
kameran... 
Fikavärdar: Klubben bjuder på grillat
och fika

5 SEPTEMBER 18.00
Månadsmöte på Björlandav. 11 Sätila
Månadstävling: Digital ”Människans spår”
OBS! Två bilder kan lämnas in denna gång.
Bildvisning:  Info kommer senare.
Fikavärdar: Anders.D & Leif.F

3 OKTOBER 18.00
Månadsmöte på Björlandav. 11 Sätila
Månadstävling: Påsikt
Bildvisning: ”20+20” (=”Pecha Kucha”) 
20 bilder på 6min 20sek...Stefan & Oskar
Fikavärdar: Ingrid.J & Margareta.L

7 NOVEMBER 18.00
Månadsmöte på Björlandav.11 Sätila
Månadstävling: Digital
Bildvisning: Denna kväll diskuterar vi bild-
en, mötet leds av Torbjörn. H
Fikavärdar: PO Carlsson & Oskar.C

5 DECEMBER 18.00
Höstavslutning
Månadstävling: Påsikt ”Marknad”
Bildvisning: Ingela Olofsson
Fikavärdar: Stefan.L & Sara.L

Abecita Konstmuseum
En kväll i Borås, Tisdag den 18 okt kl 18.00
Guidedad visning av utställningarna

Vårgårda Naturfotofestival
Lördag den 5 nov

Dags/ kvällsutflykter
Utlyses på våra månadsmöten och via mail 
under hösten

Våruppstart i januari.
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.

Ämnen för minikurser 
vid månadsmöten 
(Med start 18.00)

Varför ska jag lämna Autoläget?
Varför ska jag fota med min system-
kamera istället för min telefon? 
Varför RAW, och vad blir skillnaden 
om jag fotar i JPG?
Vad är ISO och hur hänger det ihop 
med F-tal och slutartid?

Tanken med dessa minikurser är 
att de ska vara väldigt visuella och 
fokusera på att skapa förståelse. Det 
handlar således mycket om att göra 
exempel med jämförande bilder, 
ex samma bild med system- resp 
mobilkamera, samma bild med 
olika bildinställningar etc. Målet är 
att skapa en förståelse som då ökar 
intresset för ytterligare utbildning.

      Hyssna Fotoklubb

Ordförande: Stefan Lindh  0739-023877
V.ordförande 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
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 0709-601878
  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

Vid återvändandet som mer aktiv klubbmedlem efter en viss frånvaro några år är det framförallt 
två saker som slår mig; dels styrkan vi har i det stora engagemanget som finns i klubben, dels 
styrkan i den goa stämningen på mötena.  Vi är en stor blandning av människor som har foto 
som det gemensamma intresset. Och så ska det fortsätta vara, med en förening som bjuder in alla 
oavsett om man är proffsfotograf, gillar att titta på foton, vill veta mera eller bara är lite allmänt 
fotointesserad. En inkluderande klubb med olikheter men där fotointresset binder samman 
Hyssna Fotoklubb. En gemensam nämnare för vårens två evenemang med externa presentatörer, 
Jan Töve och Mikela Friberg, var att kunna hitta motiven där man är, inte behöva resa långväga 
för att hitta de rätta motiven utan verkligen se vad man har omkring sig. Kanske är det där som 
svårigheten ligger, att kunna omvärdera det man har omkring sig, att se det med nya ögon, och 
att kunna inviga andra i det med hjälp av fotografin.
I ett programblad som skickas ut i juni, när sommaren ligger närmast till hands, känns det 
egendomligt att förbereda för hösten men förhoppningsvis har vi ett attraktivt program med ett 
ökande antal evenemang som fler utbildningar, fler studiebesök på t.e.x Abecita och fler fototill-
fällen med klubben, kort sagt en höst med mer av allt!

Stefan Lindh
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Aktuellt i höst...
Från 

Program / Tävlingsgruppen

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

under hösten. 
Markmästerskapet, Västsvenska Foto Expon, 

Riksfotoutställningen(RIFO), Viskadalstävlingen 
Göteborgsmästerskapet
står som vanligt på tur...

Vårt mål för hösten är minikurser för att få 
klarhet i medlemmarnas behov/önskemål om 
utbildningar/kurser, som sedan sammanställs 

inför våren. Under förutsättning att vi har kurs-
ledare som kan genomföra de olika kurser som 
efterfrågas, kommer detta starta efter vinterup-
pehållet. Moderskeppet (externt företag) med 

många bra kurser från grund till mera avancerat, 
kan också vara ett alternativ vi kommer att titta 

på. 

Tips tas emot av 
Program / Tävlingsgruppen


