
 
 

ips så var det ett nytt år igen, med nya fototillfällen. Vi i styrelsen skall försöka bidra 
med en del inspiration och utmaningar, men som vanligt behöver vi hjälp av er för att 

kunna göra månadsmötena intressanta. Har ni några idéer så hör gärna av er till 
info@storsjobygdensfotoklubb.se.   
 

ästa månadsmöte och tillika årsmöte är ju nu den 27:e januari klockan 18. Har ni inte 
blivit kontaktade av Kerstin angående att sitta med i styrelsen så är det relativt riskfritt 

att komma och njuta av smörgåstårtan i lugn och ro. Det har även blivit dags att byta ut 
bilderna som hänger på ABF, så ta gärna med några ramade bilder, max 40x50 cm.  
 

å tal om möte och bilder så är det givetvis även i år RIFO och DIFO. Som tidigare nämnts 
skall bilderna till RIFO lämnas in senast på årsmötet, och detta gäller även för DIFO. 

DIFO äger för övrigt rum i Ljusdal i år, det var ju länge osäkert vart det skulle bli. Mer 
information om det framöver, det kan ju hända att det blir en resa dit.  
 

ill ni vara med och tävla i digitalklassen i år så är det en ny adress som gäller för 
inskickande av bilder: tavling@storsjobygdensfotoklubb.se.  

 
om tidigare informerats så undrar Kerstin om det är någon mer i fotoklubben som är lika 
tokig som hon? Med tokig menar hon i det här fallet att man har en önskan att sova på 

underliga platser. Hon är nämligen sugen på att övernatta i en igloo vid Tännforsen i mars 
2008. Det kanske du också är? Det som gäller isåfall är:  
 

Övernattning mellan lördagen den 1:a och söndagen den 2:a mars 2008. 
Det kostar 650 kr per person i grundpris. För 300 kr till får man låna sovsäck 
där. För ytterligare 50 kr får man något varmt att dricka innan man tuppar av.  

 
Ett reservalternativ som inte är fullt lika dödsföraktande är att vi anordnar en 
dagstur till Tännforsen och besöker det frusna vattenfallet med dess olika rum. 
Vid intresse är det bara att slå Kerstin en signal på 0693-212 88.  

 
r det någon mer som har någon idé till en utflykt och vill informera klubbens medlemmar 
om det så går det bra att kontakta mig så kan jag göra ett utskick om det. Mina 

kontaktuppgifter finns som vanligt längst ned på sista sidan.  
 

nsdagen den 13:e februari är det diskussionskväll på Svenssons Café. Det går som 
vanligt bra att ta med sig några bilder eller annat att diskutera kring. Tiden som gäller är 

klockan 18. 
 

unilla informerar om att bilderna som lämnats in till årsboken har kommit tillbaks. Vill 
man ha dem snarast för att kanske tävla med dem i RIFO eller DIFO så går det att ordna 

genom att kontakta henne så snart som möjligt.  
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etta blev den slutliga poängställningen i månadstävlingen. Roligt att se att det blev olika 
vinnare i varje klass, och dessutom relativt jämnt med ett par undantag. Grattis till Ernst, 

Kerstin, Leif och Björn! 
 

 

 

 

 
 

u är det nya tag som gäller när det nya tävlingsåret inleds, så kavla upp ärmarna, ladda 
batterierna och ge dessa vinnare en match! Apropå match så kämpade Kelly Smith och 

Leif Pettersson tappert bland övriga tävlande för att få med bilder i RSFs Årsbok 2007. 
Dessutom gick det bra, de fick nämligen med var sin bild. Grattis! 
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i gratulerar även Thomas Karlsson till vinsten på vår utställning på Folkets hus. Han 
vann alltså omröstningen om bästa bild som även lyckats leta sig hit. 

 
 

 
 Foto: Thomas Karlsson 
 
 
 
 
 
Hela styrelsen nås samtidigt på info@storsjobygdensfotoklubb.se, alternativt:  
 
Ordförande Hans Swärd  063-10 30 88  klackhult@hotmail.com 
Kassör Leif Pettersson  063-856 56  leffe.p@bredband.net  
Sekreterare Gunilla Svensson  063-51 81 25 Tävlings- och hemsidesansvarig nillan_svensson@hotmail.com 
Ledamöter Björn Englund  063-10 06 77 Materialförvaltare bjorn.englund1@comhem.se
 Thomas Karlsson  063-445 63 Utställningsansvarig thomaskarlsson55@hotmail.com 
Suppleanter Kerstin Andersson  0693-212 88 Utflyktsansvarig, valberedning kerstinsbild@hotmail.com
 Stefan Persson  063-12 15 14 Bländarredaktör, tävlingsansvarig stef-n@bredband.net  
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