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Blentarp, Skåne
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Reflektion!
Vår fotoklubb utvecklas, sakta men säkert! Nya medlemmar kommer till och visar sitt intresse
genom att visa sina bilder, fråga om utbildning, delta i månadstävlingar mm. Detta visar på
ett ökat intresse för fotodokumentation, mobilkamerornas snabba tillväxt både i antal och
bildkvalité, kanske en alltmer trivsam klubblokal, gjorda och planerade arrangemang och
förhoppningsvis ett attraktivt program. Månadsmötena har vid återstarten blivit välbesökta
och därmed trivsamma. Vi har fått god fika, sett fina bildspel och tävlingsbilder. Vi har varit jury
för externa klubbar (Värnamo och Karlskoga) och fler är på gång in. Vad saknar vi då? Kanske
umgänge när vi är ute själva och fotograferar. Kanske spontana träffar på fotointressanta
platser, som var och en känner eller kommer att känna till efteråt. Nya givande foto-kompisar
att dela erfarenheter och kunskaper med. Kanske utbildning (vidareutbildning) i kamerateknik,
bildbedömning eller efterarbetet i datorn? Ja, det finns mycket att göra och mycket att vidareutveckla i vår ”lilla” klubb. Det kommer i så fall att kräva att vi hjälps åt allesammans. Att göra
det innebär, att det blir ännu roligare att vara aktiv medlem i vår fina Hyssna Fotoklubb.
Håkan Almkvist
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PROGRAM VÅR / SOMMAR 2022
10 JANUARI 18.00
Uppstart på Björlandavägen 11, Sätila
Månadstävling: Digital, ”Kyla”
Bildvisning: En av våra senaste medlemmar, Robert Magnusson visar sina bilder.
Fikavärdar: Caroline & Natalie
7 FEBRUARI 18.00
Årsmöte på Björlandav. 11, Sätila
Klubben bjuder på fikat denna afton...
För program - se gul ruta intill.
7 MARS 18.00
Månadsmöte på Björlandav. 11 Sätila
Månadstävling: Påsikt
Bildvisning: ”20+20” (=”Pecha Kucha”)
20 bilder på 20 min visas.... och försvaras.
Fikavärdar: Ulf & Torbjörn
4 APRIL 18.00
Månadsmöte på Björlandav.11 Sätila
Månadstävling: Digital
Bildvisning: En av fotoklubbens grundare
Börje Olsson visar sina bilder genom
tiderna.
Fikavärdar: Gunnel & Raja
9 MAJ 18.00
Våravslutning
Månadstävling: Påsikt.
Bildvisning: Ingen bildvisning denna
afton... så ta med kameran!
Fikavärdar: Styrelsen grillar de sedvanliga
korvarna...
Resa till Kinnekulle 6 - 7 maj
Numera ohemlig...
Anmälan till Torbjörn Hagberg
0702-482973
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.
Vi som kan träffas för mingel
18.00
Ordinarie möte börjar med fika
18.30
Härmed kallas du till

Årsmöte

7 februari 2022 kl 18.30
Björlandavägen 11, Sätila
Efter sedvanliga förhandlingar
blir det prisutdelning
samt bildvisning av
Våra medlemmar
”En salig blandning!”
Eventuella motioner skall vara
styrelsen tillhanda senast
14 dagar före årsmötet
VÄLKOMNA
Styrelsen

Aktuellt i vår...
Från
Program / Tävlingsgruppen
Var hörsam på våra möten och håll utsikt i din
mailbox för inlämningar och redovisningar
under våren.
Markmästerskapet, Västsvenska Foto Expon,
Riksfotoutställningen(RIFO), Viskadalstävlingen
står som vanligt på tur...

Vårt mål för våren är att skicka ut en enkät
avseende medlemmarnas behov/önskemål om
utbildningar/kurser, som sedan sammanställs
inför hösten. Under förutsättning att vi har kursledare som kan genomföra de olika kurser som
efterfrågas, kommer detta starta efter sommaruppehållet. Moderskeppet (externt företag)
med många bra kurser från grund till proffs, kan
också vara ett alternativ vi kommer att titta på.
Tips tas emot av
Program / Tävlingsgruppen

Hyssna Fotoklubb
samarbetar med

