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13/3 2013
18.30

Hej alla glada MFK:are!
Klubbens verksamhetsår drar igång på allvar nu när årsmötet är avklarat. Detta bjöd, förutom Nisses
bejublade årsberättelse i bildspelsform och Viktor Sundbergs fina bilder, på lite förändringar i
styrelsen. Avgående Rebecka Tegnander ersattes av Pierre Gildert som ordinarie styrelseledamot och
Mario Celegin blev ny suppleant.
Rebecka tar i stället rollen som Webbredaktör och ska hålla vår hemsida uppdaterad.
Medlemsavgiften beslutades att vara oförändrad, minst 295 kr för fullt betalande medlem. Hälften för
juniorer och medlemmar i samma hushåll som en fullt betalande medlem.
26/1 19:00
Gör kassören glad och betala NU!

De kommande mötena beslutades att vara på följande datum:
10 april
15 maj
12 juni (utemöte)
21 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december
15 januari 2014 och 19 februari 2014 (årsmöte)

Mars månads möte innebär starten för årets Tematävlingar, fast denna gång utan tema d v s valfria
motiv . Tävla med max två, helst nytagna bilder, och gör en rivstart i poängligan!
Årets övriga teman är:
 Maj
Inne
 September
"2013-06-15"
 Oktober
Rinnande vatten
 December
Spiral
Förutom tävlingen uppmanas alla, precis som vanligt, att ta med några bilder, bra eller dåliga, för
visning och diskussion. Det finns mycket kunskap spridd bland våra medlemmar, tag möjligheten att
ta del av den genom att diskutera dina bilder med dem.

Några övriga datum att markera i almanackan:
Närmast i tiden är en liten Workshop där vi tillsammans utforskar möjligheterna med att sätta en blixt
på kameran. Den 27 mars träffas vi i klubblokalen och blixtrar!
Den 21 april gör vi tillsammans en liten fotoutflykt till Tjolöholms slott.
Vårresan är i år 30 maj till 2 juni, resmålet går dock fortfarande att påverka. Förslagen är Karlskrona,
Åhus och Österlen. Tag med dina funderingar och önskemål till mötet!
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Vår numera traditionsenliga MFK-middag, då vi träffas på en trevlig restaurang där vi äter och dricker
tillsammans, blir den 13 april. Låt oss bli mätta tillsammans!

Vi behöver besluta lite kring vår höstutställning hos Scandinavian Photo. T ex bildstorlekar, bildernas
yta, blankt eller matt (pearl), monteringssätt, ramar eller inte? Kom och ge oss din åsikt!

Vi har inte sett till vår gemensamma bildskärmskalibrator på ett tag. Den som lånat den, vänligen
lämna tillbaka den i lokalen snarast! Det är flera som vill använda den.

Frågor, förslag och mer eller mindre glada tillrop om klubbens verksamhet mottages tacksamt till
klubbens e-postadress info@molndalsfotoklubb.se eller till styrelsen direkt.

Fotografera mera
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