
 
 

Program vårterminen 2008 
”Aktiviteterna fortsätter…” 

 

Onsdagar, jämn vecka som vanligt, med början den 9 januari och fram till och med den 11 

juni träffas vi i Studiefrämjandets lokaler, Garvaregatan 1 vid Biltorget i Simrishamn. 

 

Nedan följer ett axplock av de aktiviteter vi avser att genomföra under våren: 

 

 Först kommer Skånefoto där vi kommer att göra en stor satsning… 

 Vår klubbtävling fortsätter… 

 Uppdragen fortsätter… 

 Två bilder fortsätter… 

 Vi kommer att jobba med klubbens årsbok… 

 Och sist men inte minst, vi skall ju ha årsmöte i klubben med val av styrelsen mm. 

 

Programmet ser ut enligt följande (med reservation för ändringar): 

 

9/1: 

 Vårprogrammet redovisas och diskuteras. 

 Information om klubbens årsbok: 

o Var befinner vi oss i projektet? 

o Sponsorer, fotografer för kommande månader mm 

 Traditionell klubbtävling – utan tema. 

 Kvällens stora tema är: Skånefoto. 

o Här finns möjlighet att testa dina bilder på klubbens medlemmar… 

o Vi presenterar en idé om hur vi hjälps åt att montera alla tävlingsbilderna… 

o Vi planlägger aktiviteterna fram till och med inlämningen… 

 Separat monteringskväll? 

o Regler mm redovisas (finns även på vår hemsida). 

 Första uppdraget delas ut: Tema ”Ångest – S/V”. 

 

23/1: 

 Klubbtävling – tema ”Energi”. 

 Redovisning av första uppdraget ”Ångest – S/V”. 

 Uppdrag två delas ut: ”Glädje - Färg”. 

 Första omgången av ”Två bilder” delas ut – ta med bilder för detta. 

 Skånefotosatsningen fortsätter… 



 

6/2: 

 Klubbtävling – utan tema. 

 Redovisning av andra uppdraget ”Glädje - Färg” 

 Uppdrag tre delas ut: ”Sorg – S/V” 

 Skånefotobilderna skall vara i Helsingborg 7/2 så om vi inte är klara innan så 

måste någon köra till Helsingborg med bilderna! – Yvonne Hindeman fixar detta. 

 Bedömning av bilder FK Focus Örebro. 

 

20/2: 

 ÅRSMÖTE 

o Val av styrelse mm. 

o Val av tävlings- och utställningskommitté. 

o Redovisning av klubbmästerskapet. 

o I övrigt enligt separat kallelse. 

 Eftersom vi inte har så mycket formalia så tror vi oss hinna med följande punkter: 

o Klubbtävling – utan tema. 

o Redovisning av tredje uppdraget ” Sorg – S/V”. 

o Uppdrag fyra delas ut: ”Lycka –Färg”. 

o Redovisning av första omgången av ”Två bilder” – Gjordes 08-022-06 (Tomas 

Svensson) 

o Andra omgången av ”Två bilder” delas ut – ta med bilder för detta. 

 Om vi kommer i tidsbrist kan någon av ovanstående aktiviteter redovisas nästa 

gång… 

 Kvar från tidigare träffar: 

o Redovisning av första uppdraget ”Ångest – S/V” – Jonas Axelsson 

o  Redovisning av andra uppdraget ”Glädje - Färg” – Yvonne Hindeman 

 

5/3: 

 Klubbtävling – tema (meddelas senare, tävlingskommittén bestämmer detta) 

 Redovisning av fjärde uppdraget ” Lycka –Färg”. 

 Uppdrag fem dela ut: ”Tema – S/V” (Tema meddelas senare) 

 Eventuella ”överblivna” aktiviteter från årsmötet. 

 

19/3: 

 Klubbtävling – utan tema 

 Redovisning av femte uppdraget ” Tema – S/V” 

 Uppdrag sex delas ut: ”Tema - Färg” – det finns alltså en del jobb för 

tävlingskommittén att göra som ni märker. 

 Redovisning av andre omgången av ”Två bilder”. 

 Tredje omgången av ”Två bilder” delas ut – ta med bilder för detta. 

 

2/4: 

 Klubbtävling – utan tema 

 Redovisning av sjätte uppdraget ” Tema - Färg” 

 Uppdrag sju delas ut: ”Tema – S/V” 

 

16/4: 

 Klubbtävling – tema (meddelas senare) 



 Redovisning av sjunde uppdraget ” Tema – S/V” 

 Uppdrag åtta delas ut: ”Tema – Färg” 

 Redovisning av tredje omgången av ”Två bilder”. 

 Fjärde omgången av ”Två bilder” delas ut – ta med bilder för detta. 

 

30/4: 

 Denna dag måste flyttas –Valborgsmässoafton. 

 Vi har förslag på att i stället göra en utflykt kommande helg: 

o Förslag på resmål: Louisiana i Danmark, eller kanske Bornholm eller 

Köpenhamn eller ??? 

 Vi kan ju ändå ha klubbtävling eller hur? 

 

14/5: 

 Klubbtävling – utan tema 

 Redovisning av åttonde uppdraget ” Tema – Färg” 

 Uppdrag nio delas ut: ”Tema – S/V” 

 Redovisning av fjärde omgången av ”Två bilder”. 

 Femte omgången av ”Två bilder” delas ut – ta med bilder för detta. 

 

28/5: 

 Klubbtävling – tema (meddelas senare). 

 Redovisning av nionde uppdraget ” Tema – S/V” 

 Uppdrag tio delas ut: ”Tema – Färg” 

 Förberedelser för ”Sillaplanket” 

 

11/6: 

 Klubbtävling – utan tema 

 Redovisning av tionde uppdraget ” Tema – Färg” 

 Redovisning av femte omgången av ”Två bilder”. 

 Avslutning för sommaren: 

o Kanske korvgrillning hos Krister… 

 

 

Med en önskan om stort deltagande i alla ”grenar” och ett varmt välkommen hälsar 
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