April 2022

BLÄNDAREN
24 april kl.18.00 Månadsmöte.
4 maj kl.17.00 Stadsvandring med Gunilla Edler Nilsson.
Vi träffas på Rådhusets trapp.
8 maj DIFO i Ljusdal
20 – 22 maj RIFO i Uppsala

29 maj kl.18.00

Månadsmöte

28 augusti kl.18.00 Månadsmöte
25 september kl.18.00 Månadsmöte
30 oktober kl.18.00 Månadsmöte
27 november kl.18.00 Månadsmöte

Fika på månadsmötet

Text/foto: Kerstin Andersson
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Hej Fotovänner!
Förra månadsmötet så besökte Astrofotografen Göran Strand oss på fotoklubben.
Han visade oss några av sina fantastiska bilder och hur de kom till. Det var bilder
på galaxer, väderfenomen, porträtt, idrott och norrsken. Mycket inspirerande!
Sedan så har fotoklubben en utställning på Campusbiblioteket i Östersund. Bilderna kommer att
hänga hela våren där. Gör gärna ett besök där!
Gå gärna in på vår Facebooksida och titta och läs om dessa och andra händelser. Lägg in bilder där!
Det är öppet för alla.
Under april så kommer vi att starta upp studiecirkeln om makrofotografering. Det blir några träffar
och vi avslutar denna med besök ute i naturen och fotografering av t ex blommor och insekter.
Nästa månadsmöte blir 24 april 18:00. Mera information kommer på mailen.
Hälsningar Thomas Karlsson

Utställningen på Campus

Foto: Kerstin Andersson
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På månadsmötet i mars hade vi förmånen att få besök av Göran Strand. En otrolig fotograf som verkligen förtrollar en med sina fantastiska bilder. Den här gången fick vi följa med honom över himlavalvet under ett helt år. Månad för månad.
Tack, Göran.

Text/foto: Kerstin Andersson
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Den 7 april var vi ett dussintal medlemmar, som hängde bilder på Campus.14 fotografer ställer ut sammanlagt 90 bilder. Verkligen roligt. Nu får vi bara hoppas på, att många också tar en liten stund och tittar
på dem.
Utställningen får hänga åtminstone hela våren. Kanske betydligt längre.

Mariannes och Berts bilder i förgrunden

Text/foto: Kerstin Andersson

Kerstins bilder
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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 2022
Ordförande:
Thomas Karlsson 070-566 60 40

Ansvarsområden:
Hemsidesansvarig :

Vice ordförande:
Tommy Dahlberg 070-385 27 25

Leif Pettersson, 070-329 19 63
E-post

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

Kassör:

Tävlingsansvariga:

Sven-Olof Färnström 070-219 01 23

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

Sekreterare:

Revisor:

Björn Nilsson 070-6882233

Ulla-Britt Johansson 070-3412077

Revisorsuppleant:

Ledamöter:

Susanne Andreasson

Björn Englund 070-254 25 21

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

Bo Magnusson 070-632 48 04

Valberedning:
vakant

Ansvarig för utställningar:

Suppleanter:
Lennart Ledin 070-327 99 47

Thomas Karlsson 070-566 60 40

Ansvarig för Föreläsare & Studiebesök:
Kerstin Andersson 070-2943598

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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