
 Nästa möte:     26 januari kl. 19:00
 Plats:      Internet, via Zoom (läs mer i texten) 
 Program:          Årsmöte och bildvisning av Lennart von Sydow   
 Tävlingstema:  Ingen månadstävling (se årets teman 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

Kallelse till årsmöte 2021
  Härmed kallas alla medlemmar i Lidingö 
Fotoklubb till 2022 års årsmöte.
Tid och plats: 2022-01-26 kl 19:00 via Zoom.
En länk kommer att skickas ut för inloggning till 
mötet.
Varmt välkomna!

Verksamhetsberättelsen/dagordningen
  Vi mailar inte ut verksamhetsberättelsen för 2021
men vill du läsa den så finns den innan årsmötet
på vår hemsida, under fliken ”Om klubben”. 
Där hittar du också dagordningen för årsmötet.

Nytt beroende på den evigt pågående pandemin 
är att vi tillåter att bilderna får vara max 3 år 
gamla i stället för 2 år.
  En annan bidragande orsak är att de teman vi nu 
använder har offentliggjorts tidigare och några av 
er har kanske lagt energi på att fotografera enligt 
dessa teman. 

Teman till klubbmästerskapet 2022
• Februari    En strimma ljus
• Mars -     Attiraljer (sv/v)
• April -  Energi
• Maj -           Det avgörande ögonblicket
• September  Kollektion
• Oktober -   I periferin 
• November   Snett och vint

Årsmötets föreläsare är Lennart von Sydow
  Lennart v Sydow som varit medlem i LFK 
sedan 2006 kommer att visa foton från en 
sommarvandring i alperna från Chamonix till 
Zermatt samt en rundresa i Namibia. Vand-
ringen i alperna kallas Haute Route - den höga 
rutten - och går till stor del på höjder mellan 2 
500 och 3 700 m. I Namibia besökte han bl a en 
ikonisk fotoplats - Deadviel - där 800 år gamla 
”skelett” av träd fortfarande står kvar bland de 
bruna sanddynerna som räknas till världens 
högsta dyner. I Namibia besökte Lennart även 
Skelettkusten och Etosha National Park.

Fotograf: Lennart von Sydow

Dags att betala in medlemsavgiften för 2022
Avgiften är 400 kronor för hela året.
Ungdomar som under året fyller högst 20 år och 
studerande betalar 200 kronor.
Betalas in på klubbens konto: 37 27 24 - 5
Senast den 1 februari 2022.

Fotoklubbens olika ”sektioner”
  Är du intresserad av gatufoto eller drönarfoto-
grafering eller skulle du vilja utveckla dina kun-
skaper i att filma med systemkamera och redigera 
film?
  Om svaret är ja, så har du möjlighet att få syssla 
med just det tillsammans med andra inom LFK. 
  På klubbens hemsida finns i den vänstra menyns 
flikar med information om gatufotogruppen och 
filmklubben. 

Årets Bild 2021
En programpunkt som inte fick plats i rubriken 
längst upp på sidan är att vi på årsmötet ska kora 
årets bild 2021. 
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Fotografiska                                                                              Galleri Kontrast

Olika fotografer
The Pet show
22 oktober 2021 — 13 februari

Tobias Gremmler
The changing room
4 december 2021— 17 april

Pixy Liao
Your Gaze Belongs to me
3 december 2021 — 20 mars

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

www.fotografiska.com

Fotoklubbens utställning 2022/23
  Fånga tillfället och visa dina bilder på fotoklubbens nästa utställning! I slutet av 2022 är det dags. Plat-
sen blir Lidingö Stadshus. Sannolikt blir utställningen i december. När Lidingö kommun lagt sitt schema 
så vet vi exakta dagar.
  Syftet med utställningen är att vi medlemmar får en möjlighet att visa upp våra fotografier och att ut-
vecklas som fotografer. För besökare ska det bli en omväxlande och spännande upplevelse.

  Varje fotograf disponerar sin yta själv, bestämmer vilka bilder som används och hur ramar, passepartout 
och annat ska se ut. Fotografen ansvarar för att skapa ett bra helhetsintryck på sin utställningsyta. For-
men, typ passepartout eller ramar, måste inte vara lika men det kan vara lättare att få till ett harmoniskt 
uttryck genom att välja lika. Fotografierna ska vara professionellt printade.
  För de fotografer som vill tar utställningsgruppen fram ett antal förslag på teman som man kan jobba 
med som fotograf. Det är inget som måste användas utan en möjlighet.

Fotograferna bekostar själva tavlorna.

Raghild Haarstad

29 januari – 13 mars 

Med fokus på kvinnor och barn – Pressbilder 
från 1960-, -70 och -80-talen.
Ragnhild Haarstad är en av Sveriges främ-
sta pressfotografer och kvinnlig pionjär på 
området. Under fyra decennier passerade 
kändisar, partiledare och vardagshjältar hen-
nes kameralins.

Hornsgatan 8, Stockholm

Öppettider
tisdag – torsdag: 12.00 – 18.00
fredag: 12.00 – 17.00
lördag – söndag: 12.00 – 16.00

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.

Håll er friska där ute


