
 Nästa möte:  30 september 2020 kl. 19:00
 Plats:   Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
 Program:  Från pol till pol + Extra årsmöte
 Tävlingstema: Sommarminnen (läs texten nedan)
 Hemsida:  www.lidingofotoklubb.se

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

Övriga styrelseledamöter: Carina Bengtsson, Sonja Tydén, Atze Dijkstra, Elisabet Lingö, 
Roger Moe, Jani Westman, Stefan Zander, Christer Prinzell och Marie Junde
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  Lidingö Fotoklubb

Gatufoto 16 september
  Foto är ju en toppenhobby när det gäller att 
både ha roligt och hålla distansen. Därför inleder 
Gatufotogruppen höstens möten med temat en-
sam/ensamhet (förslag från Atze).     Samling den 
16 september kl 18.30 i hörnet Drottninggatan/
Herkulesgatan.
  Fikat efteråt är frivilligt. Bildvisning sker via 
nätet (Facebook). Sedan kör vi minst en gång i 
månaden.

         Tävlingsteman 2020
Inga månadstävlingar som normalt under 
hela året.

Kallelse till extra årsmöte
  Med anledning av covid-19 blir föreningens 
kostnader för 2020 väldigt låga. Styrelsen föreslår 
därför att erlagd medlemsavgift för 2020 även gäl-
ler för 2021. För att kunna genomföra det krävs 
ett extra årsmöte enligt nedan. 
  Styrelsen kallar härmed till extra års-
möte, onsdagen den 30 september kl 
19.00 med en dagordning enligt nedan. 
Mötet sker online enligt separata in-
struktioner, som kommer senare. 

1.  Val av ordförande och sekreterare för årsmö-
tet.
2.  Val av två justeringspersoner, tillika rösträk-
nare, som tillsammans med mötesordföranden 
justerar protokollet.
3.  Fråga om extra årsmötet blivit behörigen 
utlyst.
4.  Dagordningen fastställes.
5.  Förslag från styrelsen avseende årsavgiften för 
2021:     
  Då kostnaderna för föreningen blir väldigt låga 
under 2020 p g a inställda månadsmöten föreslår 
styrelsen att betald medlemsavgift för 2020 även 
gäller för år 2021, d v s att ny medlemsavgift inte 
behöver betalas för 2021. Föreningens ekonomi 
är god och styrelsen ser inget behov av att förbätt-
ra balansräkningen. 
6. Mötet avslutas

Digital föreläsning den 30 september
  Anders Andersson efterlyste mer aktivitet i 
klubben och Anders Bauer bad då Anders An-
dersson (mycket Anders här) köra en digital fö-
reläsning om sina resor. Den 30 september kl 19 
berättar han om sin nordligaste resa, Svalbard, 
och sin sydligaste, Sydgeorgien intill Antarktis.
  Anders visar bilder som kanske kan inspirera 
till egna resor nu när vi bara kan drömma om att 
resa utomlands. 
  Han leder sedan  en tävling med temat ”Som-
marminnen”. Med  detta ämne kanske du kan 
bidra med härliga minnen om en sommar på  
hemmaplan. Maila ett eller två tävlingsbidrag till 
anders@andersandersson.se. 
  Ange Sommarminnen som ämne i mailet. 
Märk bilderna så här: Förnamn Efternamn Täv-
lingstema Bild x av y.   Bilderna får vara högst 
2160 pixlar breda och 3840 pixlar breda. Anders 
visar bilderna för alla ungefär som Jani brukar 
göra. Han utser några vinnare och belönar dem 
med sin isbjörnsbok eller bok från  vår sponsor 
Max Ström. 
  En länk för att delta skickas ut några dagar för 
mötet. Det är mycket enkelt  att vara med – ing-
en nedladdning, ingen registrering.

Fota flyttfågel i oktober
  Se mer om det på nästa sida........
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Fotografiska

Rymdteleskopet Hubble
Hubble – en resa i tid och rymd
6 Mars — 1 november 2020

Hassan Hajjaj
VOGUE, The Arab Issue
14 februari — 20 september

Maisie Cousins
Rubbish, Dipping Sause, Grass, Peonie, Bum
13 Mars — 11 oktober

Tom of Finland
The Darkroom
31 juli — 29 november 2020

Arno Rafael Minkkinen
Two Hundred Seasons
28 augusti 2020 — 17 januari 2021

Öppettider
Förboka ditt besök
Öppet 10–23 varje dag. 

www.fotografiska.com

Fota flyttfågel tillsammans
  Ett annat sätt att träffas med kamera är ju att 
göra utflykter tillsammans. När du själv plane-
rar en utflykt – berätta det för fotokompisarna i 
LFK. Tala om när du är var. Sedan är det ju upp 
till var och en att hänga på.
  Glöm inte fikat. Även det kan man göra till-
sammans när man sitter ute i en skogsbacke.
  Tillsammans med Eva Neveling planerar C-H 
Segerfeldt att fota flyttfågelsträck i början av 
oktober. Plats är Hjälstaviken och det blir mitt i 
veckan. Under helgerna är det knökfullt.
  Kolla på Facebook så kommer både tid och 
samlingsplats. Kommer att aviseras via mejl 
också.

Jag går på gatan (föravisering)
  Rubriken leder förhoppningsvis tankarna åt  
olika håll. På det digitala månadsmötet den 16 
december (om vi inte har kommit igång med 
riktiga möten) ger C-H Segerfeldt sin bild av 
hur det är att ”gå på gatan”. Med hjälp av zoom.
us blir det både tävling och medverkande från 
gatufotogruppen. Mer information kommer. 
Inte minst till gatufotogruppen.

Galleri Kontrast

Årets Bild 2019/2020
Utställningen visas den 22augussti – 27 september 2020.

OBS!
Max 50 personer kan vistas på galleriet samtidigt och viss väntan utanför kan därför förekomma under 
helger. I händelse av detta finns information på den stängda ytterdörren.
Tänk på att hålla minst 1,5 m. avstånd och visa varandra hänsyn såväl inne som utanför galleriet.
Varmt välkomna !

Ha en skön september
önskar

styrelsen


