
 Nästa möte:  27 januari kl. 19:00
 Plats:   Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
 Program:  Årsmöte och Bildduellen                      
 Tävlingstema: Ingen månadstävling
 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

Onlinemöte med drönargruppen
  Vi tänkte ha ett drönarmöte den 10 februari kl. 
19, online via Zoom.
Har du fixat drönarkörkortet? 
  Råd, tips och annat för oss som fotograferar 
med drönare eller planerar att köpa en drönare. 
Det blir frågor och diskussioner kring nya regler-
na, lite tankar vid köp av ny drönare, kanske att 
några vill visa lite bilder. Ett möte där vi hjälper 
och inspirerar varandra.

Kallelse till årsmöte 2021
  Härmed kallas alla medlemmar i Lidingö 
Fotoklubb till 2021 års årsmöte.
Tid och plats: 2021-01-27 kl 19:00 via Zoom.
En länk kommer att skickas ut för inloggning till 
mötet.
Varmt välkomna!

Verksamhetsberättelsen
  Vi mailar inte ut verksamhetsberättelsen för 2020
men vill du läsa den så finns den innan årsmötet
på vår hemsida, under fliken ”Om klubben”. 

Bildduellen - årets mest spännande tävling!
  Vem vinner och vem försvinner? Nu är det dags
igen för årets mest spännande tävling, bildduel-
len. Du är domare, tillsammans med alla andra 
mötesdeltagare. En efter en försvinner bilderna, 
tills bara en vinnare finns kvar.
  Du får delta med två bilder och det är inget 
tema i bildduellen.
  Läs mer på hemsidan, under Klubbmästerskapet 
och sedan Bildduellen. Skillnaden i år mot tidiga-
re år är ju att tävlingen sker online.
  Bilderna ska skickas på den vanliga adressen vid 
bildtävlingar, manadsbilder@lidingofotoklubb.se.

Lightroom - tips, trix och bildbehandlings-
hjälp
Den 21 januari kl 19:00 tänkte vi på prov köra ett 
möte som behandlar Lightroom i smått och stort. 
Ett onlinemöte, där vi hjälper varandra med 
tips och trix i Lightroom. Det är inget ”lärarlett” 
möte, utan ett möte där vi kan visa varandra 
tips och nyheter, fråga om råd eller fråga om nå-
got som man har problem med i Lightroom. 
  De som vill ha lite hjälp med idéer och förslag 
kring redigering av en bild kan ladda upp den i 
förväg och få förslag. Det blir vad vi själva gör det 
till, blir det lyckat kan vi köra igen under våren.
En länk kommer att mejlas ut innan mötet.
Välkomna.

Maskerad på gatan
  LFK:s gatufotogrupp tar nya tag i gatufotot. Så 
här kommer vi att jobba i vår.
  Vi bestämmer en-två ggr/månad ett tema, skick-
ar in bild som deltar i ett zoom-möte. Eftersom 
bilderna är anonyma kan vi ärligt diskutera dem. 
Vi kommer att ta fram en gatufotomall för att sty-
ra upp och underlätta de digitala diskussionerna.
Första omgången börjar på måndag och pågår en 
vecka framåt då alla som vill kan fota på temat: 
maskerad. Betona som du vill, men den har en 
viss anspelning på pågående pandemi.
  Sedan skickar man in sin bild till ch.segerfeldt@
gmail.com senast den 20/1
- Inskickad bild bekräftas med en zoom-länk
- Den 20/1 kl 19.00 – 20.00 har vi det första 
zoommötet för alla deltagare. Andra som vill vara 
med, men inte fotat anmäler sig via mejl.
- På samma möte bestämmer vi också nästa tema 
för nästa omgång.
Sedan håller vi på tills vi tröttnar.
 
C-H Segerfeldt
LFK:s gatufotogrupp

KM - Se mer på sidan 2
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Fotografiska

Mattias A. Klum
Vår tid på jorden
16 oktober — 7 Mars 2021

Lina Iris Viktor
Dark Testament
25 september— 31 januari 2021

Miles Aldridge
Virgin Mary. Supermarkets. Popcorn. Photo-
graphs 1999 to 2020
4 september — 14 februari 2021

Arno Rafael Minkkinen
Two Hundred Seasons
28 augusti 2020 — 18 april 2021

Mohau Modisakeng
Passage
26 oktober — 17 januari 2021

Öppettider
Vi har öppet 10–23 varje dag. För att säker-
ställa en trygg miljö behöver du förboka ditt 
besök!

www.fotografiska.com

Vill du köra ett möte med några i klubben? 
  För att diskutera en bild, ett problem i Lightroom, få hjälp med att redigera en bild, eller 
något annat fotorelaterat?
  Vi har tecknat ett Zoom Pro-abonnemang, det ser ju tyvärr ut att dröja innan vi kan träffas 
i Ansgarskyrkan. Nu kan vi köra mötena utan risk för att de avbryts efter 40 minuter och vi 
kan även använda den inbyggda röstningsfunktionen. 
  Vi har en licens och den kan fritt flyttas till olika användare som vill hålla i ett möte (be-
hövs om mötet förväntas bli längre än 40 minuter).
  Zoom är ett lättanvänt program, det är lätt att dela ut skärmen mellan olika deltagare. Kon-
takta mig om du vill köra ett möte inom Lidingö Fotoklubb.

         Tävlingsteman KM 2021
Januari 2021 (årsmöte med bildduell) ej KM
Februari 2021  ”Power”
Mars 2021  ”Vårkänslor”
April 2021  ”Fragment”
Maj 2021  Ej klart

Klubbmästerskapet 2021
  Vi kommer, som vi skrev i decemberutskicket, att köra ett 
klubbmästerskap under 2021. Dock blir det bara i projektions-
klassen.
  Tema för de första månaderna bestäms av respektive föredrags-
hållare och nu har vi fått in teman för februari, mars och april. 
  Hur tänker du ta dig an temana i år? Skicka in dina bilder 

Håll avståndet 


