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KALENDARIUM våren
2019
Måndag 14 januari
- Årets bild 2018
- Bilduppgift
Måndag 11 februari
- Crimson. Studiebesök
Måndag 11 mars
- Årsmöte
- Göran Segeholm besöker klubben
- KM3 motto KYLA
BILDgrupp 25 mars
Måndag 8 april
- KM4 ”Utan tema” Ola Billmont
Lördag-söndag 13-14 april
- Utflykt med besök till Uttringe
BILDgrupp 22 april
”En dag 25:e april” Plåta ett tidsdoku.
Lördag 18 maj Minimara

Foto: Inga Nathhorst motto ”SPEGLING”

BILDgrupp 27 maj
Måndag 13 maj
- Håkan Elofsson besöker klubben
- KM5 tema YRKE

KALLELSE

BILDgrupp 17 juni

till å r s m ö t e måndag 11 mars 2019 kl. 19:00
Träffpunkt Enebyberg

Måndag 10 juni
- Minimara vinnare
- En dag 17:e april redovisas

ÅRSMÖTE
Göran Segeholm besöker klubben
Vi startar med att klara av vårt årsmöte. Dagordning finns som bilaga och länk till verksamhetsberättelse hittar du
här: verksamhetsberättelse Läs den gärna för att se vad vi har haft för oss verksamhetsåret 2018!
Vi får hoppas att årsmötet är snabbt avklarat så vi får ägna oss åt vår gäst Göran Segeholm.
Göran har skrivit åtskilliga böcker om fotografi och är en återkommande ledare för fotokurser
på Fotografiska och Moderskeppet. Böcker som förtjänas att nämnas speciellt är Konsten att
ta vinnande bilder och Flygande start: att tänka som en fotograf. Skaffa och läs dem om
du inte har gjort det tidigare. Köp de och Görans andra böcker från BOKUS
Göran kommer att redovisa sin kritik till våra bilder till mottot ”KYLA”. Vi får höra synpunkter på
både de digitala bilderna och de printar som du har med dig. Printarna bedömns på plats.
Det har laddats upp mycket fina bilder. 44 digitala bilder och 5 printar hittills. Ännu finns det
tid till måndag 11 mars när det gäller printar. Passa på att använda tiden till att ta fram dina
printar! Observera att printarna skall registreras och det digitala underlaget laddas upp.
Systemet skapar automatiskt resultatlistan. Då är det en förutsättning att printarna är med.
Bra också om fotograferingsdatum finns med i bildens metadata. Det slarvas med det.
Göran visar sedan sina egna bilder och berättar om sin verksamhet.

Se Görans kurser på Moderskeppet

Vår ordförande Inga ställer, tillsammans med 7 andra, ut bilder i restaurangen Usine. Utställningen pågår till den 18
mars så du har fortfarande tid att titta in och se Ingas bilder med temana Bokhyllor samt Typologi. Se det som en
rapport från en Göran Segeholm-kurs på Fotografiska. Ditt fotografiska år. Se restaurangens hemsida!
Klubben gör en utflykt med övernattning på Uttringe 13 - 14 april.
I n b j u d a n / i n t r e s s e a n m ä l a n . Se nästa sida!

Danderyds hembygdsförening sponsrar klubben med avgiftsfri lokal för
våra workshops
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Sekreterare/redaktör Jan Bergman
Göran Elgfelts Gata
Ordinarie ledamot Denise Vestin
Enebybergsvägen
Ordinarie ledamot Lars Gunnar Lindfors Värmlandsvägen
Ordinarie ledamot Mats Lönngren
Bastuholmsvägen
Ordinarie ledamot Markus Wallinder
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Ordinarie ledamot Bertil Norberg
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Klubbmästare
Tomi Olsén
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UTTRINGE

Klubbens utflykt med övernattning
lördag - söndag 13 - 14 april
Sicka en intresseanmälan till foto@danderydsfotoklubb.se

.

Huset ligger mycket naturskönt uppe på en klippa ute på en udde i
sjön uttran.
Huset har adressen Uttringevägen 200 i Rönninge.
Där finns en stor tomt om ca 25 000 kvadratmeter. En vacker
strand med bryggor i såväl öster som västerläge, samt vedeldad
bastu vid sjön.
Vi har ett välutrustat kök, där vi lagar egen mat. Förslagsvis gör vi
det gemensamt. Gäller såväl matlagning som disk och städning.
Det finns övernattningsmöjligheter i 16 undersängar, 16 översängar samt 5 stycken olika sovrum. En VC-toalett i hela huset

Detaljerat program med kallelse kommer i nästa FOKUS eller i separat meddelande. Det blir givetvis mycket foto på

Några bilder på den trevliga interiören.
Här kommer vi säkert att trivas.
Goda möjligheter för fotoverksamhet,
samvaro, förplägnad och övernattning

DANDERYDS FOTOKLUBB
Postgiro 49 27 37 - 2 http://www.danderydsfotoklubb.se
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Danderyds Fotoklubbs årsmöte måndagen den 11 mars 2019
Träffpunkt Enebyberg, Alvägen 20B, Enby torg, Enebyberg kl 19
FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 Mötet öppnas.
2 Fastställande av röstlängd.
3 Val av ordförande för årsmötet.
4 Val av sekreterare för årsmötet.
5 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
justerar årsmötesprotokollet.
6 Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst enligt stadgarnas §4
Kallelse och dagordning skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar i förväg
7 Fastställande av dagordning.
8 Verksamhetsberättelse
9 Kassörens redovisning.
10 Revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkningen.
11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
12 Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår.
13 Årsavgiften för 2020, senior och junioravgift.
Förslag oförändrad avgift 400 kr för vuxna medlemmar, oförändrat 150 för juniorer.
(Nuvarande: 400, 150)
Val av funktionärer 2019:
14 Val av styrelseordförande på ett år
(2016: Inga Nathhorst)

15 Beslut om antalet övriga ledamöter för en tid av ett eller två år.
(Minst tre, högst 10 övriga ledamöter.)

16 Val av styrelseledamöter på ett eller två år (se varlbeeredningens förslag)
Sittande: Jan Bergman, Lars-Gunnar Lindfors, Markus Wallinder
(Dag Sjöblom, Bertil Norberg, Denise Vestin, Mats Lönngren är valda t o m 2019)

17 Val av två revisorer på ett år
(2018: Christer Moren och Erik Mellgren)

18 Val av revisorssuppleant på ett år
(2018: Torbjörn Lind)

19 Val av klubbmästare på ett år
(2016:

Tomi Olsén)

20 Val av valberedning på ett år
(2016: Andreas Karlsson, sammankallande, och Jan Better)

21 Behandling av motioner och styrelsens förslag
22 Övriga ärenden
23 Mötet avslutas

