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En av våra ordförande har ordet...

PROGRAM VÅR / SOMMAR 2020

När jag gick med i Hyssna fotoklubb för drygt tio år sedan hade jag svårt att tänka mig att
jag skulle bli ( en av två ) ordförande i framtiden. Men så har det blivit i alla fall, två roliga år.
Det är en stor fördel att ha delad ” vårdnad ” , vi kan bolla olika ärenden med varandra. Både
genom lååånga telefonsamtal sinsemellan och ibland träffas vi på något fik för vidare samtal.
Så gör vi .
Tänka sig att en kamera som man har i sin ägo och använder ganska flitigt kan ge så mycket
glädje. Både genom kameralinsen och allt som medföljer, många olika möten med likasinnade människor, tävlingar, fotoutflykter både hemliga och andra.
Vad som känns bra är också att det är en så god stämning i klubben .

13 JANUARI 18.00
Uppstart på Björlandavägen 11, Sätila
Månadstävling: Digital
Bildvisning: Bildvisare ej utsedd
Fikavärdar: Håkan & Katarina. A

Önskar er ALLA en GOD JUL och ETT GOTT 2020 .

Hyssna Fotoklubb
Ordförande:
Ingela Olofsson		
0706-841681
Ordförande:
Ann-Christin Carlsson
0735-431040
Kassör:		Börje Ohlsson		0706-443908
Sekreterare:
Ulf Arnell			0706-588290
Ledamot		Katarina Almqvist		0708-348263
Ersättare		
Hans Erik Almgren		
Ersättare		Anders Davidsson		0703-939586
Tävlingsledning/ Ulf Arnell			0706-588290
Programgrupp
Ingemar Olsson		
0702-583527
		Börje Olsson		0706-443908
		
Ann-Christin Carlsson
0735-431040
		
Mikael Redhammar
0301-429 31
		Håkan Almkvist		0738-434757
		Torbjörn Hagberg		0702-482973

INGELA

3 FEBRUARI 18.00
Årsmöte på Björlandav. 11 Sätila
Klubben bjuder på fikat denna afton...
För program - se ruta intill.
2 MARS 18.00
Månadsmöte på Björlandav. 11 Sätila
Månadstävling: Påsikt ”Vinterbild”
Bildvisning: Ingen bildvisning denna
afton på grund av den 4 mars.
Fikavärdar: Anders D, Leif F
4 MARS 19.00
Bildafton i Hyssna Bygdegård
Bildvisning av Tommy Lundberg i samarbete med Hyssna Hembygdsförening
6 APRIL 18.00
Månadsmöte på Björlandav.11 Sätila
Månadstävling: Digital ”Landskap”
Bildvisning: Ida Eriksson, Porträtt, mode
och konstfotograf från Göteborg
Fikavärdar: Ulf A, Ingemar O
11 MAJ 18.00
Avslutning på Korsås Augustas i Hyssna
Månadstävling: Påsikt.
Bildvisning: Ingen bildvisning denna
afton.
Fikavärdar: Styrelsen grillar de sedvanliga
korvarna...

Medlemsavgift:
		

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

Postadress:
		

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

Besöka Varbergs Fotoklubb
En kväll i Varberg nu i vår, är planen...

Möteslokal:

Björlandavägen 11, Sätila

Bankgiro:		

909-4418

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

E-post:		

info@hyssnafotoklubb.se

Hemsida:		
www.hyssnafotoklubb.se
			

Hemlig Resa 29 - 31 maj
Blir fullbokad... hoppas jag!

17 AUGUSTI 18.00
Uppstart var ??????
Reservera denna afton för klubben.

Detta ingår i fikaansvaret:
Införskaffande av bröd, smör, pålägg
samt att koka kaffe och te.
OBS! Diskning efter mötet
ingår också.
Om du inte kan komma den dag du har
ansvar för fikat - 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

3 februari 2020 kl 18.30
Björlandavägen 11, Sätila
Efter sedvanliga förhandlingar
blir det prisutdelning
samt bildvisning av
Ingemar Olsson
”Naturbilder”
Eventuella motioner skall vara
styrelsen tillhanda senast
14 dagar före årsmötet
VÄLKOMNA
Styrelsen

Våran andra ordförande har ordet också...
Det känns som att *fotografera
alltid har funnits i mig, eller kanske
ett intresse att se bilder och att
skapa bilder på olika sätt. Under tio
år ägde jag tillsammans med min
väninna Christina en affär i Skene.
Vi hade ett stort skyltfönster som
skulle fyllas av någonting. Där fick
jag möjlighet att leka, att skapa
bilder. Det var helt underbart att
bygga upp en scen med olika
föremål tillsammans med kläder för
det var så jag såg det. På senare tid
har jag haft uppdrag i att duka till fest, samma sak där, jag skapar en berättelse i bilder med hjälp av diverse prylar, roligt när gästen vid bordet
ser att det inte är riktigt som det brukar vara, kanske blir det ett roligt
samtalsämne. När jag fotograferar är det lite samma sak, jag vill berätta
något.
Fotografera, att se bilder, är inget jag slutar med. Kanske tar jag bara en
liten paus ibland för att hämta inspiration.
*(skriva eller rita med ljus)
Ann-Christin

