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Mars 2021 

BLÄNDAREN 

 

Digitalt årsmöte  28 mars kl 18.00  Glöm inte att vi har sommartid! 

Länk till Teamsmötet  har gått ut till medlemmar via e-post. 

I år är  även majblomman digital 

Foto: Kerstin Andersson 
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Hej allesammans! 

Ja, då är det dags för vårt första månadsmöte. Vi ses via Teams kl. 18.00 den 28 mars. 

Du går in på Björn Nilssons mejl/kallelse till månadsmöte, där du hittar den länk, som 

du ska aktivera för att komma med. Hoppas verkligen att vi ses. Dels ska KM 1 redovisas dels kommer 

Reinhold att visa lite bilder. Alltid lika spännande. 

Glöm inte att skicka in bilder till KM 2. Sista dagen är den 30 april. 

Den 9 maj är det DIFO i Husum. Det brukar inte vara många, som åker på dessa träffar, eftersom man 

blir borta en hel söndag. Men nu planerar Tommy Sjölund en digital träff via ZOOM kl. 18.00, vilket 

öppnar en möjlighet för de flesta att vara med.  

Så lite personligt. Har haft några jobbiga veckor med det tekniska på sistone. Inte helt lätt när man 

mer eller mindre är helt kass inom det området. Datorn gick i strejk, så jag blev tvungen att åka ner 

till Alina för att köpa en ny. Jag bad dem hjälpa mig att ladda över allt, som gick. Lättare sagt än gjort. 

Eftersom jag är dålig på att rensa, så visade det sig, att utrymmet var för litet i den nya. Ner igen till 

Alina för att välja en “större”. Men inte heller det gick bra. Tillbaka till den första datorn plus en ex-

tern hårddisk. Puh!! 

Har haft Window 8, men nu blev det automatiskt 10. Omskolning! Men jag kom inte ens in på datorn!? 

Fick inte till Wifi. Men nu har jag tack och lov fyllt 80 år! Vilken lycka! Det var bara att ringa till Ös-

tersunds kommun och be om hjälp. I min ålder kan man få tre hembesök gratis med hjälp med just det 

tekniska. Underbart! Så i onsdags hade jag det första besöket. Kändes helt fantastiskt att äntligen 

kunna gå in på nätet igen. Men nu dök nya bekymmer upp. Fick inga mejl på varken mobil och platta?? 

Nytt samtal till kommunen, och i morse hade jag ett nytt besök. Äntligen börjar en hel del komma på 

plats. Bl.a. laddade han ner ett gratisprogram, vilket ger mig möjlighet att få hjälp direkt via nätet. 

Här var jag kvick att ta kontakt med ett av mina barnbarn, som laddade ner samma program. Nu har 

hon hjälpt mig med bl.a. Word, så att jag kan skriva detta. Vilken lättnad! 

Slutar med ett förslag.    När det visar sig, att det ska bli fint väder i några dagar, skickar jag ut ett 

mejl med en inbjudan till en träff med avstånd på Jamtli. Ni tar med er eget kaffe/te, och jag kommer 

med tårta. Det finns många bord och bänkar under tak nedanför Brunflologen. Ja t.o.m. grill och ved  

om någon skulle vilja ha en korv. Hoppas, att några nappar. 

 

Ha det så bra du kan, så ses /hörs vi på söndag. 

Kerstin Andersson 

Vice ordförande 
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Här kommer några vårbilder.  Det kraftiga snöandet fotades den 18/3 och blomman i pall-

kragen fotades den 25/3 endast fyra dagar efter att snön lämnat pallkragen, snacka om att 

ha bråttom 

 

//Reinar. 
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Tommy Dahlberg lämnar vintermotiven för denna gången, och ser fram emot våren vad den kan ge för 

motiv. 
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Foto:  

Tommy Dahlberg 



6 

Foto:  

Tommy Dahlberg 
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Ut och fota, tema öga (ögon) 

I studiecirkeln Ut och Fota hade vi i mars temat öga eller ögon. Här tänkte jag visa mina 

lösningar av det temat. 

Nålsöga 

Kamelen som försöker ta sig igenom nålsögat 
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Vad glor du på ? 
Foto Leif Pettersson 
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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 klubbmedlem-

mar. Tala med Mats Borgström 

 
Sensorrengörare 

Vi har även en rengöringspensel för sensorer, så att ni kan få hjälp att rengöra den om det är nå-

gon 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 Inter-

net. 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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Ordförande: 
Reinar Persson 070-6008463 

E-post: reinar54@live.com  

 

 

  

Kassör: 
Sven-Olof Färnström 070-219 01 23 

 

 

 

  

Sekreterare: 
Björn Nilsson 070-6882233  

 

 

 

  

Ledamöter: 
Björn Englund 070-254 25 21 

 

 

 

 

Thomas Karlsson 070-566 60 40 

 

 

 

 

Bo Magnusson  070-632 48 04  
 

 

 

 

Tommy Dahlberg 070-385 27 25 

 

 

 

 

Suppleanter: 
Kerstin Andersson/vice ordförande 

 

 

 

Kicki Näsström 
 

Styrelse och kontaktpersoner 2020 

Ansvarsområden: 
  

Hemsidesansvarig : 
Leif Pettersson, 070-329 19 63 

E-post 

  

Bländarredaktör: 
Annika Thunström 070-529 41 62 

E-post 

  

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 

 

Materialförvaltare: 
Reinar Persson 070-600 84 63 

  

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

Kerstin Andersson 

  

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

Hemsida  http://www.storsjobygdensfotoklubb.se 

 

 

 

Styrelsen:  info@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

Tävling: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se  

 

 

 

Webmaster:   

webmaster@storsjobygdensfotoklubb.se 

 

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


