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Hej! 

Efter en hel evighet med gråväder tittade så äntligen solen fram i helgen, ett tecken så gott som något 

på att vi kan börja vakna ur vår vinterdvala och kliva ut i vårvädret med kamerorna i högsta hugg.. 

 

På onsdag den 12/3 är det dags för månadsmöte igen, kl 18:30 i vår klubblokal. Huvudnumret denna 

gång är årets första tematävling. Denna gång är temat ”Tre”  

 

Som vanligt får man ställa upp med max 2 bilder / deltävling (i jpg-format). Vi ser helst att 

tävlingsbilderna är nytagna!  

Röstningen går sedan till så att varje mötesdeltagare röstar på dom tre bäste bilderna utan inbördes 

rangordning. Man får självklart inte rösta på sina egna bilder. Bilderna placerar sig sedan efter hur 

många röster dom fått. Blir det delad första plats utskiljs dom med handuppräckning. För övriga 

platser tillåts delad placering. Poäng efter placering delas ut till dom fem främsta platserna samt att 

alla deltagare får 1 poäng. 

Vill man fortfarande tävla med diabilder men saknar skanner går det bra att lämna bilderna till 

styrelsen senast på månadsmötet innan tävlingen så ordnar vi med skanning av diabilderna under 

förutsättning att det är småbildsdior. 

 

2014 års teman:  

 Mars  Tre 

 Maj  Maskiner  

 September I luften 

 Oktober       Makro (skickas till annan klubb) 

 December Regnväder 

 

Bildernas filnamn ska börja med fotografens namn och följas av ett löpnummer eller liknande, 

exempelvis: kalle_karlsson_01.jpg. 

 

Spontanvisning av bilder  

Har ni nytagna bilder eller bilder som ni gärna vill dela med er eller t.o.m. få kritik på?  

Ta gärna med er dessa till mötet. Ca 10-15 bilder brukar vara en lagom mängd för spontanvisning.  

 

 

Vårutflykt 

Preliminärt datum för vårutflykten är 27 april. Rya skog och Björkö har föreslagits som resmål. 

 

 

Fotoresa 

Det finns just nu en förbokad plats kvar till fotoresan så det är brådis att anmäla sig om man vill åka 

med. Anmäl er så snart som möjligt till info@molndalsfotoklubb.se  

Fotoresan är i år planerad till den 5 - 8 juni. Vi har preliminärbokat 12 platser på Falkängens 

vandrarhem i Hällekis, vid foten av Kinnekulle, men om fler vill följa med så ska vi försöka boka fler 

platser förutsatt att det inte är fullt. 

Som vanligt är planen att vi åker iväg torsdag lunch och kommer hem på söndag kväll.  

 

  

MÅNADSMÖTE 

 

12/3 2014 

 

18.30 
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Medlemsavgift 

Det är hög tid att betala årets medlemsavgift, om ni inte redan har gjort detta. Som tidigare är 

medlemsavgiften oförändrad vilket innebär att den är ”minst” 295 kr. 

Ungdomar, t.o.m. det år man fyller 20, betalar halv avgift. 

För familjer boende på samma adress betalar en person full avgift och övriga halv avgift. 

  

Gör kassören glad och betala in så snart som möjligt på Plusgiro 82 95 39-6. 

 

 

Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF Nyhetsbrev nr 2 2014 
RSF Nyhetsbrev nr 2-2014 finns nu att läsa. Den här gången handlar det mycket om Riksfotostämman 

och RIFO-dagarna i maj i Stockholm. 

All information finns på http://www.rsf-fotoklubbar.org/. Gå in under ”Aktuell information” och se 

under datum 2014-03-10. 

 

 

 

 

Besök gärna klubbens hemsida http://www.molndalsfotoklubb.se för mer information om klubbens 

verksamhet.  

 

Följ även med i nyheter, debatt och inlägg via MFKs facebooksida. 

 

Vi ses! 

Mario Celegin 
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