Februari 2009

J

ag vet inte hur ni känner, men jag börjar vänja mig vid det här året nu. Med tanke på
förhandsprognoserna kring ekonomin, alla konflikter och så vidare så föreslår jag att vi går
direkt på 2010 utan att stanna upp. Nu kanske jag är onödigt negativ. Hur som helst, årsmötet
innebar en del nya namn i styrelsen, vi avtackar härmed de avgående och hälsar de nya
välkomna. Smörgåstårtan smakade gott och det delades ut en himla massa diplom till höger
och vänster. Som fanatisk miljöaktivist föreslår jag att de delas ut elektroniskt nästa år,
förslagsvis som PDF-filer.

I

övrigt beslutades det på årsmötet om en del inköp av elektronik i form av en bärbar dator
och en skärm bland annat för att kunna visa digitala bilder på våra utställningar. Dessutom
skall vi se över möjligheterna att anordna någon form av kurser där vi kan utbyta erfarenheter
med varandra. Förslaget gällde framför allt porträttfotografering men det går ju ta hjälp av
varandra även när det gäller andra typer av fotografering, hör gärna av er till styrelsen om ni
har förslag.

D

atumen för 2009 års månadsmöten blir som följer: 22 februari, 29 mars, 19 april, 17 maj,
30 augusti, 27 september, 25 oktober samt 29 november. Som vanligt är det inlämning
till klubbmästerskapet vid fyra tillfällen under våren och tre under hösten. Teman är ”tidens
tand” för april månads inlämning och ”självporträtt” för augusti månads inlämning.

S

om ni kanske sett så finns det nu möjlighet att lägga upp egna gallerier med bilder på
klubbens hemsida. Vad skulle då passa bättre än en genomgång av detta på nästa
månadsmöte? Inte mycket, tänkte vi och därför kommer Leif berätta om hur man ändrar
storlek på sina bilder för att passa på hemsidan och Gunilla visar hur man sedan laddar upp
bilderna där.

Datum
22 feb

Tid
18:00

Aktivitet
Månadsmöte på ABF.

29 mars

18:00

Månadsmöte på ABF.

19 april

18:00

Månadsmöte på ABF.

