Månadsmöte tisdagen den 10 januari 2017 klockan 19.00 i församlingsgården.
DAGORDNING
 Mötets öppnande
 Ordförande hälsar gäster och nya medlemmar välkomna
 Tack till köket – Eberhard Rockstroh och Erhard Gollenia
 Rapporter, brev och skrivelser mm
 Redovisning av bilder från höstens fältskjutning. 3 x 15 st i färg påsikt, 3 x10 st i svartvitt påsikt, bedömda av
Växjö FK. Tre teman i varje klass: ”Nära”, ”Natur” och fritt.
 Utdelning av vandringspris
 Fika
 Min favoritbild
 Föredrag: Rickard Nilsson, "Mitt liv som pressfotograf", gå gärna in på hans hemsida: www.rnbild.se
 Avslutning
Inlämning tävlingsbilder
Januari
 Digitalt, motto fritt.
 Årets Bild 2016, digitalt och påsikt.
 Bilder till RIFO. Se www.rsf-fotoklubbar.org
Februari
 Påsikt, motto fritt
Mars
 Digitalt, motto ”Upprepning”
April
 Påsikt, motto ”Ensligt”
Maj
 Digitalt, motto ”Porträtt”.
 Bilder till RFS:s årsbok. Se www.rsf-fotoklubbar.org
Tävlingsprogram och regler bifogas och finns alltid på hemsidan.
I de digitala tävlingarna har vi nu både svartvitt och färg, precis som för påsiktsbilder. Längsta sida är 2000 pixlar.
Övrigt
Fikaansvariga i februari är Berndt Tenlid och Bengt Erikson.
Medlemsavgift skall betalas senast 31 januari. Medlemsavgift: enskild 250:-, familj 250:-.
För nya medlemmar som betalat under sista kvartalet under 2016 gäller medlemskapet även för 2017.
Betala helst direkt till bankgirot 355-7501, eller Swish 123 409 0684 så slipper kassören hantera kontanter.
Den som inte tidigare redovisat sålda kalendrar skall sätta in beloppet på Bg 355-7501 eller Swish 123 409 0684.
Har du bilder du gärna vill visa upp? Ta med en eller två påsiktsbilder att hänga på linan!
OBS! Nya rutiner för bokning av studion! Maila Dick Wåhlin info@dickwahlin.se för instruktioner.
BGA Fotobutik ger klubbmedlemmar 15% rabatt i butiken på Smedjegatan i Jönköping, och i webshopen!
Datum för månadsmöten 2017: 10 jan, 14 feb, 14 mars, 4 april, 9 maj, 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
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