
 Nästa möte:  Onsdag 25 jan 2017 kl 19.00 
 Plats:   Ansgarskyrkan, Lidingö C   
 Program:  Årsmöte, årets bild, bildvisning, mm
 Hemsida:  www.lidingofotoklubb.se

Lidingö Fotoklubb, c/o Bauer, Odlingsvägen 21, 186 42 Vallentuna
Ordförande: Anders Bauer, tel. 070-327 70 25, Ekonomiansvarig: Hans Ölander, 

Månadsbrevsansvariga: Anne Ruotsalainen och Johan Dali
Övriga styrelseledamöter: Carina Bengtsson, Anki Hammar, Elisabet Lingö, 

Roger Moe, Jani Westman, Stefan Zander och Christer Prinzell
Plusgiro 37 27 24 – 5               
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  Lidingö Fotoklubb

Medlemsavgift 2017, 400 kr skall senast vara betald till årsmötet!  
Ungdom t.o.m 20 år och studerande betalar 200 kr, på plusgiro 37 27 24 – 5

Mars   Cirklar
April  Kyligt
Augusti  Panorering
September Kollektion
November Resa
December Kontakt

Tävlingstema 2017

Årsmöte onsdagen den 25 januari.
Härmed kallas alla medlemmar i Lidingö fotoklubb
till årsmöte. Onsdagen den 25 januari kl 19.00.
Men det blir inte bara årsmöte, en hel del annat står 
på programmet också ...

 C-H’s bildvisning ”Sitt Still, Ligg Ner!” Bo Vading slog till och blev dubbel klubbmästare! 
I sista omgången knep han förstaplatsen även i pro-
jektionsklasssen, förstaplatsen i påsiktsklassen var 
klar sedan tidigare. Så här blev pallplaceringarna i 
påsiktsklassen:
1. Bo Vading
2. Sonja Tydén 
3. Mikael Roos
och så här i projektionsklassen:
1. Bo Vading
2. Elisabet Lingö
3. Anders Bauer

Stort grattis till vinnarna, diplom- och prisutdelning 
sker på mötet.

Klubbmästare 2016

Årets bild
Efter årsmötet blir det omröstning. Bland årets
vinnarbilder, i både projektions- och påsiktsklassen,
ska vi tillsammans rösta fram ”Årets bild 2016”.

Anmäl dig snarast till ”Hands-on”-kursen i Light-
room om du vill få fram BILDEN och även få 
lite ORDNING och REDA på ditt bildarkiv.                     
Lördagen den 25 mars kör vi kursen, läs mer i      
bifogad kursinbjudan.

Hands-on-kurs i Lightroom

Verksamhetsberättelsen
Vi mailar inte ut verksamhetsberättelsen för 2016
men vill du läsa den så finns det innan årsmötet
på vår hemsida, under fliken ”Om klubben”.                  

Lightroom Mobile
Det blir även en ”teaser”, en kort introduktion, till 
Lightroom Mobile av Stefan Zander. Planen är att 
köra en längre genomgång senare i år.

Två kurser i Italien har givit LFK-medlemmarna 
Eva Neveling och C-H Segerfeldt så mycket att de 
nu är beredda att dela med sig hur man kan fotogra-
fera landskap och blommor på lite annat sätt.

Föreläsningen vid årsmötet sker i samarbete med 
kursarrangören Wild Nature Fotoresor. Avsikten är 
att förmedla de många tips, idéer och lösningar som 
kursledarna gav under sammanlagt 12 dagar i Dolo-
miterna respektive Gargano.

Inte minst kommer föreläsningen att åskådlig-
göra och visa resultatet av två av kursernas viktiga      
motton: Sitt still! Ligg ner!

foto: C-H Segerfeldt


