
 
 
 

Välkommen till klubbmöte tisdagen den 2 oktober 2018 
 

Plats 
Klubblokalen Erik Dahlbergsgatan 8B Huskvarna tisdagen 2 oktober. Mötet startar kl. 19.00. 
Saknar du portkoden? Häng på någon annan in eller ring Viktor, 073-993 25 33. 
 
 

Program 
● Bildvisning av vår medlem Ulf Danielsson. 
● Bildgemenskap med bilder på temat “Här finner jag ro / Min plats i världen”. Temat följer 

det som vi ska ha i kommande utställning. Perfekt tillfälle att få hjälp att välja ut bilder till 
utställningen! 

 

Kommande möten 
● Söndagsträffarna rullar vidare. Nu den 30/9 är planen är att prata komposition. Då våra 

söndagsnestorer Nils och Hasse är på äventyr får vi hjälpas åt att göra något bra av kvällen. 
Ta gärna med bilder att visa! Vi ses kl. 17.00.  

● 6/10 Fotomarknad! Kl. 10-14 i klubblokalen. 
● 16/10 Mellanmöte. Photoshop - "Visning av möjligheter" - Stefan Krusing. 

 
Utställningar 

● Utställningen på Galleri R på Ryhov pågår nu. Mycket fint! 
● Utställning i Hakarps församlingshem och Huskvarna församlingshem (samma utställning 

flyttar.) Temat är “Här finner jag ro / Min plats i världen”. Vi kommer att hänga upp 
utställningen i Hakarps församlingshem 8/11 kl. 14.00. Utställningen får hänga november 
ut. Vi har samma upplägg som i utställningen i biblioteket. Bilder i storlek 20x30 som 
monteras i ramarna vi har i klubblokalen. 

● Utställningen på biblioteket har vi skrivit om i ett extra utskick. Vi hänger upp den 11/10 
kl. 15-18. 

 

 
Adress Plusgiro Kontaktpersoner 

Erik Dahlbergsgatan 8 B 
561 31 Huskvarna 37 16 14-9 Kerstin Ericsson, ordf. Tfn 0703401529 

ordforande@huskvarnafotoklubb.se 

Hemsida 
www.huskvarnafotoklubb.se 

 Viktor Berglund, sekr. Tfn 0739932533 
sekreterare@huskvarnafotoklubb.se 
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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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