Månadsmöte torsdagen den 10 september 2015 klockan 19.00 i Filadelfia.
DAGORDNING
• Mötets öppnande
• Ordförande hälsar gäster och nya medlemmar välkomna
• Parentation
• Tack till köket – Monica Engstrand och Bodil Pettersson
• Rapporter, brev och skrivelser mm
• Fikaansvariga för hösten
• Månadens bok
• Bildgruppens höstprogram
• Presentation av kurs i Lightroom med Tommy Karlstedt
• Bankerydsboken – Svenska Kyrkan
• Redovisning av Månadens Bild digitalt, motto ”Diagonal”. 49 st bilder, bedömda av Åtvidabergs fotoklubb.
• Fika
• Min favoritbild – Bodil Pettersson
• Föredrag av Lennart Lindberg. Tema: Jönköping förr och nu.
• Avslutning
Höstens fältskjutning
Höstens fältskjutning (påsikt) blir i år 19-20 september med övernattning i Askersund. Motton meddelas senare.
Kom ihåg att med stativ för fotografering i kvällsljus!
Buss avgår från Preem, Åsenvägen Jönköping kl 8:30, och från Konsum, Bankeryd kl 8:45.
Anmälan senast på månadsmötet, alternativ till Leif Arvidsson 070-3682990 eller leifarvidsson44@gmail.com
Kostnaden för boendet inkl frukost är 495:- för del i dubbelrum alternativt 795:- för enkelrum. Klubben bjuder på
bussresan och lunch båda dagarna. Ta med eget förmiddagsfika.
Inlämning tävlingsbilder
September
• Bilder från vårens fältskjutning. Motto ”Spår”, ”Kontraster” och fritt.
• Bilder till Storfototräffen, se klubbens hemsida.
• Extra inlämning för utställning på Elmia fastighetsmässa 22 – 24/9. Motto ”Arkitektur”, 2 påsiktsbilder i färg
eller svartvitt, 30x40 cm inkl. ev. passepartout.
Oktober
• Påsikt, motto ”Musik”.
November
• Bilder från höstens fältskjutning
• Bilder till Västsvenska Fotoexpon.
December
• Kollektion Arne och Tommy, motto ”Drömmar”. 4 bilder, format A4, kan monteras.
Januari
• Digitalt, motto fritt.
• Årets Bild 2015, digitalt, påsikt svartvitt och färg.
Tävlingsprogram och regler bifogas och finns alltid på hemsidan.
Övrigt
Datum för månadsmöten 2015.
15 jan, 12 feb, 12 mars, 9 april, 7 maj, 10 sept, 8 okt, 12 nov, 10 dec
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