Februari 2022

BLÄNDAREN
26 februari Inlämning av bilder till DIFO
27 februari Årsmöte på ABF kl 18.00. Anmäl er till Sven Olof om ni istället
vill vara med via zoom.
28 februari Inlämning till KM 1. Fritt val, digitalt. Skickas till
tavling@storsjobygdensfotoklubb.se
1 mars Studiebesök kl. 17.00- 19.00 Riksarkivet, Arkivvägen 1
16 mars Studiebesök kl.13.00 - 14.00 hos fotograferna Anna och Maria,
Storsjöstråket 19
27 mars kl.18.00 Månadsmöte Göran Strand kommer och visar bilder.
Redovisning av KM
24 april kl.18.00 Månadsmöte. Sista dagen för inlämning av KM 2. Påsikt
utan tema. 2 klasser. Färg och monokrom
8 maj DIFO i Ljusdal
20 – 22 maj RIFO i Uppsala
29 maj kl.18.00

Månadsmöte Redovisning av KM2

28 augusti kl.18.00 Månadsmöte
25 september kl.18.00 Månadsmöte Sista dagen för inlämning till KM 3. Kollektion påsikt
resp. digitala bilder utan tema.

30 oktober kl.18.040 Månadsmöte Redovisning av KM3. Sista dagen för inlämning till
KM 4. Enstaka digitala bilder. Tema
27 november kl.18.00 Månadsmöte Redovisning av KM 4
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Hej alla fotovänner!

Här kommer mina sista rader som ordförande. Känner tyvärr att det har
blivit alltför jobbigt med den digitala biten. Är en fena på att göra fel både
här och där. Just nu fungerar inte mina mejl. Som tur är, så kan jag få
hjälp av kommunen tack vare min ålder. Men jag måste vänta ända till
den 8 mars! Bara så du vet, om du inte lyckas nå mig. Men sms fungerar i
alla fall. Idag!
Vi var 11 medlemmar som hade en trevlig kväll på 58:an den 21 februari. Vill ni, så fortsätter vi att träffas där någon gång då och då. Vi har även möjlighet att boka något rum
längre in i lokalen, där vi kan visa bilder på en TV-skärm. Passar mycket bra vid t.ex. bildbedömning. Största rummet tar 12 personer.
Jag åker till DIFO i Ljusdal och RIFO i Uppsala. Hänger du med? Det är otroligt roligt och
lärorikt att träffa likasinnade.
Slutar med en önskan - kom med förslag på vad du vill göra framöver. Bomba styrelsen
med tips och idéer. Snart våras det och vad passar då inte bättre än utflykter. Vi bor ju ett
otroligt vackert landskap, så det är bara att ladda kameran och ge sig iväg ut. Kanske vill
du ha sällskap. Skicka ett meddelande via facebook, mejl …
Önskar er alla ett fint 2022. Det är ni värda nu efter alla restriktioner.

Kerstin

Text/foto: Kerstin Andersson

11 medlemmar hade en trevlig kväll på 58:an i
början av veckan

BILDER TILL BILDSPEL

Hej, är ni intresserad av att visa era bilder och hjälpa Storsjöbygdens fotoklubb med lite reklam.
Vi kommer att placera ut en datorbildskärm med rullande bildspel någonstans på stan tex i ett skyltfönster
eller i någon offentlig byggnad. Tycker ni det låter intressant då skickar ni in era bilder till
Epost-adressen: reinar54@live.com
Bilderna skall vara i Jpeg format och min 3 Mb. Lämna så många bilder ni kan, minst 20 bilder.
Och bilder av alla motiv, färg och svartvit, nya som gamla är välkomna.
Hör av er om ni har några frågor.
Hälsningar
Thomas Karlsson
Epost: thomaskarlsson@hotmail.se
Tel: 070-5666040
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Protokoll Styrelsekonferens 2022-02-23
Vi lämnar över detta protokoll för beslut eller vidare utredning till den nya styrelsen.
Bakgrunden till detta är att få en bra verksamhet efter två år med Corona och
vikande medlemssiffror.

Information
Idag så informerar vi om vår verksamhet via Hemsida, Facebook och tidningen
Bländaren. Vi måste hitta balansen mellan dessa medier och använda dessa på
rätt sätt.
Tidningen Bländaren har använts tidigare för att informerat om vår verksamhet i klubben och reportage. Vi har nu hittat tillbaka till detta. Mycket av bilderna som finns i tidningen borde också finnas på Facebook och hemsidan. Vi
behöver tillstånd av de som skickar in bilder att även använda dessa på hemsida och Facebook.
Facebook är vår chans att göra reklam för Fotoklubben i bredare sammanhang.
Vi öppnar för att alla kan lägga in bilder. Som fotoklubb så kan vi stimulera
detta genom att t ex anordna teman och där kan antalet ”Likes” på bilderna
styra vem som får anordna nästa omgång av tema.
På hemsidan så skall man kunna hitta information om klubben och senaste
nytt. Vi vill ha nya bättre verktyg för nyheter, kalendern och för att visa medlemmarnas bästa bilder.

Verksamhet
Vår verksamhet handlar mycket om träffar, studiecirklar och utflykter. Vi träffas i olika sammanhang och vill göra detta mera spännande och varierad. Vi
kommer att bjuda in flera intressanta föreläsare. Vi kommer att ha ansvariga
utom och inom styrelsen för olika områden

Styrelsejobbet
Alla i styrelsen kommer att ha specifika uppgifter. Vi kommer att tillsammans
med ABF stärka kunskapen i styrelsejobbet.
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Ut och fota tema geometriska figurer
Temat för ut och fota träffen 7:e februari var geometriska figurer. Här är några av mina
bilder på det temat.

Jag börjar med två bilder från en fotokurs för några års sedan. En cirkel och en triangel..
Sedan fortsätter vi med nytagna bilder. Funkisvillorna utefter Brunflovägen är ju en rektangel i sig själva men där finns också många fler rektanglar och kvadrater i fönstren.

4

Utefter Brogränd hittade jag fler motiv på temat rektanglar och kvadrater

Några varianter på cirkelformer.
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Två trianglar och den ena står dessutom på en cirkel.
Text och foto Leif Pettersson

Popplarna i Badhusparken

De äldsta popplarna i Badhusparken har snart genomlevt sin sista vinter. Efter 120 år är de
sjuka och angripna av svamp och skall tas bort till slutet av sommaren. Vad som kommer
efter dem är inte bestämt ännu så det får vi se så småningom.
Text och foto Leif Pettersson
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”Jag gillar den här bilden därför att …”

Inga-Lill Fredrikssons bidrag:

En bild utifrån Annikas förslag om att skicka in en bild som vi tycker om och
varför. Min bild är ingen märkvärdig bild men den gör mig glad. Det känns som
det viktigaste i dessa tider. Tussilago i brunt fjolårsgräs med blå himmel i bakgrunden. Den efterlängtade våren.
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Fortsättning på historien om fåtöljens nya kläder

Så är framstycket klart

När designen är klar skall alla bitarna sys fast

Nu skall ett bakstycke formas till också

Lite kämpigt att få till den sista inpassningen

Så här ser fåtöljen ut med sin nya klädsel.
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Text och foto Leif Pettersson

Ukraina
Tänker med förfäran på det krig som Ryssland nu utsätter Ukraina för. Mina tankar går
vidare till 2005 då min kollega Margareta Eriksson och jag fick ett erbjudande om att delta
i ett SIDA-projekt i Ukraina. Vår uppgift var att informera om hur den svenska skolan fungerade, speciellt vad gällde barn/elever med synnedsättning. Metodik var en stor del av
informationen, både som föreläsningar och praktiska övningar. Vi hade tidigare informerat
grupper från Ukraina i Östersund och det hade kommit önskemål om att vi skulle åka till
Ukraina för att nå flera skolor. Det blev besök i tre städer, Khmelnytsky, Charkiv och Kiev.
Vi hade under förberedelserna och vistelsen i Ukraina en kontaktperson Svetlana, som tog
hand om översättning av det material vi sammanställde, kontakter, bokningar, biljetter
mm.
Vi flög till Kiev, sedan åkte vi tåg mellan de olika städerna. Det blev en fantastisk vecka.
Vi mötte intresserade skolledare och personalgrupper. Tolkarna som översatte från engelska till ukrainska var fantastiskt duktiga och även de intresserade. I varje stad hade man
köpt in en guide som visade staden och berättade. Speciellt i Khmelnytsky fick vi mycket
information om Ukrainas många gånger grymma historia med många krig. Under våra tågresor såg vi ett mycket fattigt land.
Det var mycket förberedelser, som tog stor en del av sommaren 2005, men det var det värt.
Det blev den mest fantastiska resan i mitt liv.

Några bilder blev det också.

Föreläsning-visning av lämpliga pedagogiska datorprogram
vid synnedsättning. Plötsligt försvinner strömmen. Vi fick
veta att det händer då och då.
Foto: Margaretha Eriksson

En kunnig guide visar oss runt i
Khemelnytsky och berättar om dess
historia
Foto: okänd

Text: Inga-Lill Fredriksson
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När strömmen försvinner gör vi material för
synstimulering. Tanken är att låta små barn
använda sin synrest och utveckla den.

Praktisk övning med fingerad optik, ger en liten
uppfattning om hur det är att se dåligt och hur
man kan underlätta seendet med rätt material.

Lunch på skolan, rektor, lärare, tolk,
Svitlana och Margaretha

Ögonläkarens resultat

Text/foto: Inga-Lill Fredriksson
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Khemelnytsky, en vacker stad där många filmer spelats in.

Vid Poltava järnvägsstation blev det tågbyte

Ukraina är ett stort land och resorna mellan städerna skedde
med tåg

Text/foto: Inga-Lill Fredriksson
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En lärare visar stolt upp skolmuseet på
gymnasieskolan.
Gymnasieskolan i Kharkiv. Margaretha känner på en
jordglob för synskadade.

Kiev, dryckesfontän.
Badstrand i Kiev.

Gatuliv i Kiev, lördag förmiddag.

Trappa upp mot Självständighetstorget som är
Kievs största torg och stadens mest centrala
plats. Stora delar av den orangea revolutionen
utspelade sig här.
Text/foto: Inga-Lill Fredriksson
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Folkets vänskapsbåge.

Självständighetsmonumentet i Kiev är en segerkolonn
som är belägen på självständighetstorget Madeln
nezalezhnosti i Kiev och som hedrar minnet av Ukrainas självständighet 2001.

Självständighetstorget med Berehynjakolonnen, ett monument över stadens grundare, på
den plats där Leninstatyn tidigare stod.
(enligt Wikipedia)

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:
Reinar Persson 070-600 84 63

Valberedning:
Bo Magnusson 070-632 48 04

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

Kontaktman utställning på Jamtli:
Thomas Karlsson 070-566 60 40
Tommy Dahlberg 070-385 27 25

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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