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Nu börjar våren komma även till Jämtland, eller så är det bara lurendrejeri från vädergudarnas
sida. Hur som helst så börjar åtminstone jag känna att möjligheten att fotografera annat än
snöslask närmar sig. Jag hoppas att min brist på inspiration de senaste månaderna beror just
på det trista ljuset och den grådassiga snön. Hur känner ni andra? Hör gärna av er med tips hur
man håller ångan uppe även under vintern så publicerar jag dem i nästa nummer; maila mig
på stef-n@fotografiskt.se .
En medlem i klubben har efterlyst en
redogörelse i Bländaren av vilka rabatter vi
egentligen har hos olika butiker i
Östersund. Vi i styrelsen jobbar på det
eftersom det finns några frågetecken, men
en kortfattad redogörelse återfinns på nästa
sida. Vi ber att få återkomma med mer
detaljer när vi kollat upp allt.
För att underlätta publicerande på
hemsidan av de bilder som placerat sig i
topp så är det jättebra om påsiktsbilder
monteras så att bilderna kan tas loss från
passepartouten på ett enkelt sätt. Då kan
Gunilla skanna in dem och vi får ett fint
bildarkiv på hemsidan som växer varje
månad. Alternativt kan ni lämna negativ
eller en digital fil.
Ni som var med på förra månadsmötet
kanske minns att det nämndes att vi
försöker få till stånd ett samarbete med
Länets almanacka, därför vill vi gärna ha
in ett stort urval bilder som vi kan
presentera för dem. Bilderna skall vara
tagna i Jämtland eller Härjedalen och passa
in på januari och februari. Det är ju ganska
vanligt med landskapsbilder i almanackan,
men vi tror inte att det är ett absolut krav.
Däremot kan det ju vara bra om det är
något som kan förknippas med regionen.
Ta med lite bilder till månadsmötet nu den
25:e mars så får vi se vart detta leder.
Hasse Swärd ställer ut bilder i Foto Posés
skyltfönster med början den 22:a mars.
Temat för utställningen är Jämtlandsfjällen

och den kommer vara där en månad, alltså
till den 23:e april. Ta gärna en sväng förbi
och kika på lite vackra bilder. Jag har inte
sett bilderna själv, men med tanke på hur
Hasses bilder brukar se ut så är det nog
värt även en ganska lång omväg.
Nu är det 17 personer som anmält sig för
att hjälpa till på Bildexpot och DIFO:t den
20-22:a april, men vi blir gärna fler. Om du
anmäler dig senast på kommande
månadsmöte så får du en snygg och
personlig namnskylt att ha på dig under de
dagarna. Anmäler du dig senare får du
också en namnskylt, men den kommer inte
att vara lika snygg, så passa på att anmäla
dig!
På månadsmötet den 25:e mars så kommer
Inga-Lill Fredriksson att visa bilder från
bland annat Mexiko, så om inte alla andra
anledningar räcker till för att just du skall
närvara så finns nu även denna.
Om det är någon som inte har varit in på
klubbens nya hemsida så är det dags nu.
Gunilla har gjort ett kanonjobb och styrt
upp sidan, så nu har vi en hemsida att
själva hämta information från och även
hänvisa folk som är nyfikna på klubben
till. Adressen är som tidigare nämnts
http://www.storsjobygdensfotoklubb.se ,
nu fungerar den också.

Rabatter
De rabatter som gäller nu är följande:
Foto Posé:
Svenssons ramar:
Fotoquick:
Hobbyboden:
Expert:

10% på förbrukningsvaror
20% på inramning av utställningsbilder och material, dock inte
konstföremål.
10% på förbrukningsmateriel, 25% på förstoringar de kan göra
själva och 10% på de förstoringar de skickar.
10% på konstnärsmateriel som t.ex. passepartoutkartong
På deras ordinarie sortiment av kameror och tillbehör så erbjuder
de en bra rabatt, detta är fortfarande under diskussion så kontakta
någon i styrelsen för mer information. Likaså diskuteras rabatten
på förstoringar.

