Månadsmöte
11/12 2013
18.30

Hej alla glada fototomtar!
Julstämningen börjar komma smygande, i alla fall för oss som satt Dunderglöggen i tid .
Mölndals Bästa Fotoklubb firar som vanligt Decembermöte med glögg, lussekatter och pepparkakor.
Och det är fullt tillåtet att dyka upp iklädd röd luva...

Men, vad som kanske är mer intressant för en fotoklubb som vår, är att vi nu ska avgöra årets
Tematävlande och kora Årets MFK-fotograf.
Vi börjar med att resultatet från deltävlingen med temat "Rinnande vatten", som26/1
bedömts
av Skara
19:00
Fotoklubb redovisas. Spännande att se om de förstår sig på vårt fotograferande...
Sedan genomför vi årets sista tävling med temat "Spiral". Tag med två bilder och tävla!
När vi andra dricker glögg genomför tävlingsledningen de komplicerade beräkningar som leder fram
till ett slutresultat och Årets Fotograf.

Vår utställning på Scandinavian Photo är nu avslutad och nedplockad. För dem som inte redan hämtat
sina bilder, finns de nu i vår lokal.

Precis som alltid, uppmuntras alla att med sig något tiotal av sina bilder för visning. Uppmuntrande
tillrop ingår och för dem som så önskar, konstruktiv bildkritik från klubbkamraterna.

Kom ihåg att det visat sig att "parkeringsavgiften" på parkeringen på andra sidan Torggatan visat sig
vara 600 kr. Ställ bilen på Alléen på södra sidan av Kvarnbyskolan i stället, infart från Kvarnbygatan.
Glöm inte att betala!

Fundera på:
 Vilka vill du ska sitta i klubbens styrelse?
 Har du bra idéer för klubbens verksamhet eller möten?
 Var ska vi åka på vårutflykt?
 Var ska vi åka på sommarresa?
 Vad ska vi behandla på vårens Workshops?
 Ska vi investera i något kul?

Från oss alla i styrelsen, till er alla i MFK; en riktigt God Jul och Gott Nytt Fotoår!

Ge bort fotoprylar i julklapp!

Adress: c/o S Litzén
Skomakaregården 25
423 55 Torslanda

Möteslokal: Kvarnbyskolan

Plusgiro: 82 95 39 – 6
Internet: www.molndalsfotoklubb.se
e-post: info@molndalsfotoklubb.se

