Praktisk information om Hyssna
Fotoklubb
Medlemsmöten
Hyssna fotoklubb består av ett fyrtiotal fotointresserade medlemmar som samlas till möte en gång i
månaden. Vid mötena träffas vi för att diskutera och se på bilder, umgås med fotointresserade och
delta i tävlingar.
Mötet inleds vanligen med fika och information från ordföranden. Därefter vidtar månadstävling
med omröstning och presentation av resultat. Sedan tar kvällens program vid.
Vid varje möte har någon i klubben ansvar för fikat. I detta ingår införskaffande av kaffe, tepåsar,
bitsocker och tilltugg(bröd, smör och pålägg eller dylikt). Även kaffekokning, diskning och städning
efter mötet ingår. Vem som har fikaansvaret framgår av medlemsbladet, kostnaden för fikat står
fikaansvarig för, fikaavgiften går till att betala hyran för lokalen. Om du inte kan ha fikat den dag du
har fikaansvar ansvarar du för att skaffa en ersättare: byt med någon annan på listan.

Tävlingar på möten
I månadstävlingarna finns två klasser, men bara en klass per månad används:



projicerad bild (januari, april, september, november)
påsiktsbild (mars, maj, oktober, december)

I klassen för projicerad bild tävlar både diapositiv och digitala bilder i samma klass. I klassen för
påsiktsbild tävlar monokroma bilder och färgbilder i samma klass. Deltagande på månadstävlingen
kan ske utan att närvara på mötet. Varje medlem får delta med en bild i varje klass. Om färre bilder
än 3 inkommer till en klass så utgår denna klass.
Bilder till den projicerade klassen ska laddas via hemsidan senast söndagen innan tävligen.
Vinnande bild röstas fram på mötet av mötesdeltagarena. Varje deltagare ger 3 p till bästa bild, 2
poäng till näst bästa bild och 1 poäng till tredje bästa bild. Redovisning sker på mötet där alla bilder
visas, men placeringen avslöjas endast för de bäst placerade bilderna, övriga räknas som oplacerade.
Deltagande bilder får inte vara premierade i tidigare månadstävling eller annan tävling av högre
dignitet. Bilderna ska ha fotografiskt ursprung med deltagaren som upphovsman. Ettan och tvåan
från respektive månadstävling deltar i tävlingen "Årets bild" där bästa bilden utses (per klass)."Årets
fotograf" blir den person som lyckats skrapa ihop flest poäng sammanlagt under årets
månadstävlingar. De bilder som räknas in är de tre högst placerade per månadstävling.
(Påsiktsbild är en bild utskriven på fotopapper, bör helst vara monterad i en ram (passepartout).
Monokrom bild är antingen svartvit eller har en skala i endast en färg.).
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Hemsidan
Klubben har en hemsidan för information, bilduppladdning mm. Adressen är
www.hyssnafotoklubb.se.
För att logga in på hemsidan att man registrerar sig först, information finns på hemsidan.
För att delta med digitala bilder på tävlingarna laddas dessa upp till hemsidan via
uppladdningsfunktionen. Detta måste göras senast söndagen innan månadsmötet som bilden ska
vara med på. Detta för att bilderna ska hinna ställas samman innan mötet.
För att ladda upp bilder, följ instruktionen nedan.
1. Gå in på hemsidan, www.hyssnafotoklubb.se
2. Logga in med användarnamn och lösenord.
3. Välj menyn ”För medlemmar” och välj sedan ”Uppladdning”.
4. Skriv in bildtitel, ditt namn och välj aktuell månad för mötet.
6. Klicka på "Browse..." ("Bläddra...") för att välja vilken bild du vill ladda upp. Välj bild och tryck på
OK.
7. Klicka på "Skicka" för att ladda upp bilden.
8. En bekräftelse visas längst ner på sidan när bilden är uppladdad eller om det misslyckades. Det kan
ta några minuter om det är en stor fil. Om det inte kommer någon bekräftelse så försök igen eller
kontakta Stefan.

Tävlingar
Klubbens medlemmar deltar i ett antal tävlingar per år. Det är olika regler för olika tävlingar, och
oftast är det en anmälningsavgift för att delta. Styrelsen/tävlingsledningen skickar ut information i tid
inför varje tävling vad som gäller för just den tävlingen.

Kurser
Klubben ordnar kurser i bl.a. grundläggande fotografering och bildbehandling. Dessa ordnas när
behov finns.

Utflykter
I maj brukar klubben ordna en utflykt över en helg till något fotogeniskt resmål och vid
allahelgonahelgen brukar en övernattningsresa till Vårgårda naturfotofestival arrangeras.
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Saknar du något?
Om du känner att något saknas i denna information, kontakta något i styrelsen så lägger vi till det.

