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BLÄNDAREN

Kerstins tårtkalas på Jamtli

Foto: Karin Edvardsson
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Hej alla fotovänner!
Äntligen går vi mot ljusare tider. I dubbel bemärkelse. Sommaren närmare sig med
stormsteg, och man har lovat sol och värme åtminstone en vecka framåt. Sen har vi
det här med corona, som också går åt rätt håll just nu. Färre blir sjuka, och fler blir
vaccinerade. Vi går mot en sommar, som blir lite mer normal i år. Så skönt!
Ja, det märktes om inte annat på mitt "tårtkalas" på Jamtli i torsdags. Vi blev 14 medlemmar plus 2
respektive, som tack vare sin andra spruta vågade ut och umgås. Det var så otroligt roligt att få ses på
riktigt igen.

Lite info. Den 9 maj genomförde Husum FK årets DIFO. Denna gång via ZOOM. Tyckte, att det gick
väldigt bra. Vi var ju i alla fall närmare 40 medlemmar, som deltog på ett eller annat sätt. Bland annat
valdes en helt ny styrelse i MND med Husums ordförande Tommy Sjölund i spetsen. Jag blev vald till
vice ordförande och resten av styrelsen sitter i Hälsingland. Tommy såg direkt till att samla in adresser från alla fotoklubbar, där det oftast blev styrelserna, som nu blir ansvariga att föra all information
till övriga medlemmar. Känns verkligen bra.
Den 23 maj höll RIFO sitt årsmöte digitalt. Här hade alla klubbar en röst var, där man fick möjlighet
att säga sitt under ett par dagar före stämman genom ett utskick. I vår klubb föll lotten på mig. Ordförande Nils-Erik Jerlemar blev omvald för 1 år. Nästa års RIFO kommer Uppsala fotografiska sällskap
att hålla i. Hoppas verkligen att man kan träffas då!!

Riksförbundet fyller 75 år. I och med det har man tagit fram en jubileumsbok. Varje klubb har fått ett
ex., vilken finns hos Sven Olof, om någon vill ta en titt. Bland annat har man valt ut några bilder från
årsböckerna. Inga-Lill Fredriksson har med en bild. Och på något sätt halkade jag också in i boken??
Apropå Årsboken. Sista datumet är den 30 juni. Om du skickar in 5 bilder med stor variation, så har
du chansen att få med en bild. Alla regler finns på riksförbundets hemsida. Lycka till.
Hoppas, att vi kan ses då och då under sommaren. Skicka gärna ett mejl till medlemmar@storsjobygdensfotoklubb.se, om du vill ha sällskap ut och fota.
Månadsmöte nu på söndag den 30 maj kl. 18.00 via Teams.

Vid datorn Kerstin

Garpaparken i Skövde
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Karin Edvardsson var påpasslig och fotade vid tårtkalaset på Jamtli
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Foto: Karin Edvardsson
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Plommonblom

Plommonträd

Foto: Kerstin Andersson

Blommande träd
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Lönn

Aurorafjäril

Foto: Kerstin Andersson

Träd på kullen
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Temat ”Träd” i fotoklubbens ”ut och fota” var inspirerande. Det finns många intressanta
träd i den lilla skogsdungen på Allégatan. En gammal tall har både mossor och lavar på
stam.

Text/foto:
Inga-Lill Fredriksson
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Där finns gamla björkar med mossor, lavar, knölar både på stam och vid rot. En björk ser ut
att ha ett bälte med spänne.

Text/foto: Inga-Lill Fredriksson
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Allmän info

Uthyrning
Det finns dia/filmskanner att hyra. Pris 500:- kr i depositionsavgift och 50:- kr i hyra för två
veckor. Depositionsavgiften får ni tillbaka om skannern återlämnas oskadd och felfri.
Skärmkalibrator pris 200:- kr som ni får tillbaka vid återlämnandet om den återlämnas oskadd
och felfri.
Hyrtid en vecka.

Bakgrundsstativ
För porträtt och produktfotografering mm finns att låna på ABF kostnadsfritt för klubbmedlemmar. Tala med Mats Borgström

Sensorrengörare
Vi har även en rengöringspensel för sensorer, så att ni kan få hjälp att rengöra den om det är någon smuts som inte vill försvinna med kamerans egen rengörare. Kontakta Thomas Karlsson för
att få hjälp.
Kom ihåg att batteriet måste vara fulladdat vid rengöringen.

Utskrifter
Vi har möjlighet att hjälpa er med utskrifter till utställningar tävlingar eller vad ni nu vill göra
med dem. Storlekar från 10 x 15 cm till A3+ som är 33 x 48 cm på vår Canonskrivare. Även
större bilder kan skrivas ut under vissa omständigheter på vår stora hp skrivare upp till 60 x 90
cm. All försäljning av utskrifter betalas genom att sätta in beloppet på klubbens konto plusgirokonto
35 96 64-0.

Ni tycker säkert att vi är dyra på utskrifterna, men vi kan inte hålla samma priser som på Internet. Eftersom vi gör små inköp så blir priserna högre, och fraktkostnaderna större per enhet, och
vi måste försöka få tillbaka de utlägg som blir så att klubben inte går i konkurs. För utskrifter
och plattor kontakta Reinar P eller Thomas K och avtala tid för utskrifter.

Prislista
Fotoutskrifter
10 x 15 cm 6 kr/st
A4 25 kr /st
A3 50 kr/st
A3+ 70 kr/st
40 x 60 cm 120 kr/st
60 x 90 cm 240 kr/st
Kapaskiva förklistrad på en sida
A3 vit föklistrad (29,7 x 42 cm) 40:- kr/st
50 x 70 cm vit förklistrad 80:-kr/st (för A3+, får plats två bilder på denna platta)
70 x 100 cm köper ni billigast på Hobbyboden. Uppge att ni är medlem i fotoklubben så får ni
10% rabatt
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Styrelse och kontaktpersoner 2020
Ordförande:
Kerstin Andersson 0702943598

Ansvarsområden:
Hemsidesansvarig :

Kassör:
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

Leif Pettersson, 070-329 19 63
E-post

Bländarredaktör:
Annika Thunström 070-529 41 62
E-post

Sekreterare:
Björn Nilsson 070-6882233

Ledamöter:
Björn Englund 070-254 25 21

Tävlingsansvariga:
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23
Inga-Lill Fredriksson 073-612 10 27
Leif Pettersson 070-329 19 63

Revisor:
Ulla-Britt Johansson 070-3412077

Revisorsuppleant:
Susanne Andreasson
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Materialförvaltare:
Tommy Dahlberg 070-385 27 25
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Bo Magnusson 070-632 48 04

Valberedning:
Orvar Dahlberg 072-747 42 00 (Sammankallande)
Kerstin Andersson

Tommy Dahlberg 070-385 27 25

Kontaktman utställning på Jamtli:
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Vice ordförande i MND:s styrelse:
Kerstin Andersson 0702943598

Suppleanter:
Kicki Näsström
vakant

Hemsida http://www.storsjobygdensfotoklubb.se

Facebook https://www.facebook.com/groups/332677700178449/

Styrelsen: info@storsjobygdensfotoklubb.se
Webmaster:
Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se
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