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When i say i want to
photograph someone...
what i really mean is,
that i’d like to know them.
Anyone i know i had
already photograph!
Hyssna Fotoklubb
Ordförande:
Ingela Olofsson		
0320-392 51
Ordförande:
Ann-Christin Carlsson
0320-478-29
Kassör:		
Börje Ohlsson		
0320-391 51
Sekreterare:
Paulina Bohlin		
0320-390 64
Ersättare		
Ingrid Johansson		
0320-422 21
Ersättare		Ulf Arnell			0320-396 69
Tävlingsledning: Ulf Arnell			
0320-396 69
		Ingemar Olsson		031-918515
		Börje Olsson		0320-391 51
Programgrupp:
Ulf Arnell			
0320-396 69
		
Mikael Redhammar
0301-429 31
		Håkan Almkvist		0301-423 68
		Torbjörn Hagberg		0702-482973
		Ann-Christin Carlsson
0320-478-29
Medlemsavgift:
		

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

Postadress:
		

Hyssna Fotoklubb c/o
Ingela Olofsson, Brandskog, 511 98 Hyssna

Möteslokal:

Hyssna Församlingshem, Hyssna

Bankgiro:		

909-4418

E-post:		

info@hyssnafotoklubb.se

Hemsida:		
www.hyssnafotoklubb.se
			

PROGRAM VÅR / SOMMAR 2018
8 JANUARI 18.00
Uppstart på Härnströmsgården i Sätila
Månadstävling: Digital
Bildvisning: Håkan A visar gamla bilder
från Sätila och Gunnel Larsson visar ett
gammalt album från Kalmartrakten.
Fikavärdar: Håkan och Ove
5 FEBRUARI 18.00
Årsmöte i Hyssna församlingshem
Klubben bjuder på fikat denna afton...
Se ruta intill
5 MARS 18.00
Månadsmöte i Hyssna församlingshem
Månadstävling: Påsikt
Bildvisning: Samtal med extern bildvisare pågår.
Fikavärdar: Torbjörn, Natalie, Carolina
2 APRIL 18.00
Månadsmöte i Hyssna församlingshem
Månadstävling: Digital, tema ”Vinterlandskap”
Bildvisning: Vår egen fotograf Leif Flyden
visar bilder.
Fikavärdar: Ingrid och Rosa
7 MAJ 18.00
Avslutning på Båthuset i Sätila
Månadstävling: Påsikt.
Bildvisning: Bildkollage av medlemmar i
Hyssna Fotoklubb
Fikavärdar: Båthuset ordnar fika till självkostnadspris
Resa till Skagen 18 - 20 maj
Ett par vandringar i ”lysets land”
Dagsutflykter
Utlyses på våra månadsmöten under våren
13 AUGUSTI 18.00
Uppstart hos ??????
Reservera denna afton för klubben.
Vi som kan träffas 18.00 för mingel.
Ordinarie möte börjar med fika 18.30

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

5 februari 2018 kl 18.30
i Hyssna församlingshem
Efter sedvanliga förhandlingar
blir det prisutdelning
samt bildvisning av
Birgit & Börje
”Moseldalen”
Eventuella motioner skall vara
styrelsen tillhanda senast
14 dagar före årsmötet
VÄLKOMNA
Styrelsen

Redaktören har ordet... och bilden!

N

är jag nu skickar ut detta blad har
ett kalenderår nästintill passerat.
Fotografiskt har detta år för min
egen del varit ett magert år vad det
gäller nya bilder.

Trots allt har det gått framåt. Jag har
haft förmånen att få fotografera två
bröllop i år och har ett bokat för nästa
år. Denna typ av fotografering passar
mig som handen i handsken, då jag
stortrivs med att fotografera människor.

När jag i februari avgick som ordförande
för klubben lättade en sten, om än liten,
från mina axlar. Det var en period på
två roliga år, som jag hade den äran att
vara ordförande för Hyssna fotoklubb.

Två år med stundtals mycket tankar och
praktiska uppgifter att ta i tu med. Att
nu bara få komma till månadsmötena
under ledning av Ingela och Ann-christin och bara få ”flyta med”, är något
som jag bara längtar efter. Tycker att
duon gör det superbra.

Fastän att jag älskar när snön kommer,
och det blir lite ljusare ute, är det våren
och sommaren jag uppskattar mest.
Det är den period på året jag är ute som
flitigast och fotograferar. Det har alltid
varit så.
Min nyfikenhet har lärt mig att inte ha
några förutfattade meningar, speciellt
inte när det gäller fototillfällen. Bilderna på denna sidan är tagna i Varberg
sommaren som var, under ett evenemang som gick under namnet ”Nordisk
Seglats”. Ska erkänna att jag inte kom
hem med så värst mycket seglingsbilder
denna dag.
När nu 2018 står för dörren, är jag både
hoppfull och fylld med förväntningar
om vad som komma skall fotografiskt.
Med dessa rader och bilder knyter
jag ihop säcken och önskar Er alla...

Gott Nytt År

