Månadsmöte tisdagen den 9 maj 2017 klockan 19.00 i församlingsgården Bankeryd
DAGORDNING
• Mötets öppnande
• Ordförande hälsar gäster och nya medlemmar välkomna
• Tack till köket – Claes Frössling och Göran Johannesson
• Fikaansvariga för hösten
• Rapporter, brev och skrivelser mm
• Redovisning av Månadens bild Mars, Digital. Motto: Upprepning. Jury; Aneby Fotoklubb.
• Mats Persson kåserar kring en bild.
• Fika
• Föredrag: Ulrika Arnell. Hemsida: http://ulrikaarnell.se/contact
• Avslutning
Vårens fältskjutning
Vårens fältskjutning (digitalt) blir i år helgen 13-14 maj och går till Smögen. Motton meddelas senare.
Buss avgår från Preem, Åsenvägen Jönköping kl 8.00 och Konsum Bankeryd kl 8.15. Hemkomst till Bankeryd/
Jönköping söndagen ca kl 17.
38 personer är anmälda
Anmälan till Leif Arvidsson 070-3682990 eller leifarvidsson44@gmail.com
Kostnaden för boendet inkl. frukost är 450:- för del i dubbelrum alternativt 900:- för enkelrum. Klubben bjuder på
bussresan, måltider betalar var och en. Ta med eget förmiddagsfika.
Lunch och middag organiseras gemensamt.
Inlämning tävlingsbilder
Maj
• Digitalt färg och svartvitt. Motto ”Porträtt”.
• Bilder till RFS:s årsbok. Se www.rsf-fotoklubbar.org
September
• Fältskjutning maj
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
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!
Westers ger klubbmedlemmar 20% rabatt i butiken på Klostergatan 52A!
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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