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1. Månadens bild. Nu är det aktuellt att skicka bidrag till tävlingen
Månadens bild. Reglerna är enkla: varje medlem skickar in en (1) bild till
klubbens mailadress. Bilderna läggs upp på hemsidan och finns där några
veckor anonyma endast försedda med ett nummer. Vid efterföljande
möte röstar de som är närvarande på den bild man tycker är bäst (dock ej
den egna). Skicka alltså in en jpeg-bild (max 5 MB) till klubbens epostadress senast 29.3. Tema är denna gång ”Porträtt”. Alla inlämnade
bilder sätts upp på klubbens hemsida 31.3. under Bilder / Månadens bild.
Där kan man alltså bekanta sig med dem. På måndagsträffen 15.4. röstar
alla som är närvarande fram den bästa bilden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Månadsmöte onsdag 3.4. kl 18.30. Ta kamera med. Var och en
får fotograferingsuppgifter som sedan gås igenom och ventileras
tillsammans.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Måndagsträff 15.4. kl 18.30. Tävlingen Månadens bild med tema
Porträtt avgörs. De närvarande röstar fram de vinnande bilderna. Kom
med och rösta!
-------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Sedan senast:
- Måndagsträffen 18.3. på tema Fotografering och företagsamhet fick riklig
uppslutning. Träffen ordnades i firma Multifotos utrymmen i det sk.Fix-huset,
på Norra strandvägen 19. Johan Ljungqvist visade utrymmena och berättade
tillsammans med Peter Lundqvist från Hangö hur det är att vara företagare
inom fotobranschen.

- Mars månads möte hölls onsdag 6.3. med besök på företaget Signwell
tillverkar bl.a. olika skyltar för industrin.De kan printa ut foton på nästan vilket
material som helst: trä, aluminium, tyg mm. Företagets VD Martin Holmström
guidade och berättade och bjöd på pizza och kaffe.
- Kursen i bildhanteringsprogrammet Lightroom med Oscar Keserci ordnades
lördag 16.3 och hade 7 deltagare.

5. Klubbens hemsida utvecklas steg för steg. Bland annat kommer
huvudbilden upptill att skifta enligt årstiderna. För detta efterlyses nu
vår-sommar, höst och vinterbilder i storlek 960 × 188 pixels. Skicka in
bilder till klubbens e-postadress.
Det nya Medlemsforumet har fått en ansiktslyftning. Där kan du delta i
eller starta diskussionstrådar i olika ämnen som intresserar dig, berätta
om någon fotoupplevelse osv.
Finns det intresse för ett Pryltorg på medlemsforumet? Ett litet försök har
startat. Där kan du annonsera fotoprylar du vill sälja eller köpa.
Likaså har startats ett försök att samla in minnen, berättelser om
klubben i Medlemsforumet. Diskussionstråden Backspegeln är till för
detta. Har du klubbminnen /fotominnen du vill dela, gör det gärna där.
Om några år fyller klubben 50, då kan det vara roligt med personliga
minnen.
Om du ännu inte har användarnamn och lösenord till medlemsforumet
kan du skicka ett mail till romi.rancken@gmail.com så får du det.
------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Kommande program:
Onsd. 8.5. utfärd till Raseborg. Start från klubblokalen 18.00
Lörd. 25.5. utfärd till Sveaborg eller Skanslandet, var och en väljer.
Lämpliga tågförbindelser: 9.07 fr. Ekenäs, Karis 9.28, H.fors 10.23.
Retur t.ex. H.fors 17.37, Karis 18.31, E:näs 18.51.

