Välkommen till klubbmöte tisdagen den 4 september 2018
Plats
Klubblokalen Erik Dahlbergsgatan 8B Huskvarna tisdagen 4 september. Mötet startar kl. 19.00.
Saknar du portkoden? Häng på någon annan in eller ring Viktor, 073-993 25 33.

Program
● Bildvisning av Jana Julian.
● Bildvisning av medlemmarnas bilder från utflykten 5 juni. Du som var med ta med dig
bilder från utflykten att visa upp.
● Inlämning till klubbtävling 3.
Två klasser, en med fritt tema och en med tema “Vårkänslor”. Endast digitala bilder och
max tre bilder per klass. Bilderna döps med ditt medlemsnummer och bildens namn, till
exempel ”Vätterstranden_037”. Bildens längsta sida får inte överstiga 1920 pixlar.
Bilderna mejlas till tavlingsledare@huskvarnafotoklubb.se.

Kommande möten
● 18/9 Mellanmöte, Bildvisning av våra medlemmar Stefan Krusing och Nils Holmén.
● Söndagsträffar. Vi planerar att köra söndagar kl 17.00 under oktober och november månad.
● En ny fotomarknad är i planeringsstadiet. Preliminärt 6/10. Mer info kommer.

Utställningar
● 9/9 är det öppet i klubblokalen för inlämning av bilder till jubileumsutställningen på
Galleri R på Ryhov. Exakt vilken tid det blir återkommer vi med. Temat är “75”. Givetvis
går det utmärkt att lämna in bilder redan på mötet 4/9. Du ska ha en titel till varje bild.
● Utställning i Hakarps församlingshem och Huskvarna församlingshem (samma utställning
flyttar.) Temat är “Här finner jag ro”. Mer information kommer.
● Utställning på biblioteket är i planeringsstadiet.
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Kerstin Ericsson, ordf. Tfn 0703401529
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Viktor Berglund, sekr. Tfn 0739932533
sekreterare@huskvarnafotoklubb.se

Storfoto
● Senast 10/9 ska bilder till Storfototräffen vara inskickade. Läs mer i den bifogade inbjudan.
Deltagaravgiften är 100 kr och den betalar du in till vår klubbs PG-konto: 37 16 14-9.

Länkar
Hemsidan: www.huskvarnafotoklubb.se
Fotosidan: http://www.fotosidan.se/groups/huskvarnafk/index.htm.
Vi finns även som en ”grupp” på Facebook. Leta upp gruppen ”Huskvarna Fotoklubb”!

Välkommen!
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