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Månadens bild December färg

Tema Valfritt

 
Hej

Välkomna till vårt nyhetsbrev. Vi hoppas att ni uppskattar det och vill
fortsätta att få det. Om ni inte önskar att få information från oss så går det
att avanmäla sig i länken nedan. 

Vi har fått en ny mailadress: info@atvidabergsfotoklubb.com

Tyvärr så kan vi inte ha månadsmöte i februari. Vi har tills vidare ställt in
månadsmötena under våren och beslutat att �ytta årsmötet till
september.

Vi kommer att ha några fototräffar utomhus under våren. De kan
annonseras med kort varsel så håll koll på era mail eller på hemsidan.
Lämna gärna förslag till styrelsen.

Glöm inte att skicka in bilder till tävlingarna. Resultatet från de digitala
kommer att från och med januari räknas in i årets fotograf.

KM1 ersätts av en digital månadstävling då det på grund av pandemin är
svårt att genomföra KM.

Resultat månadsbild december

Nu är omröstningen av månadsbilden december avslutad. Vinnare i färg
blev Agneta Larsson och vinnare i svartvitt blev Josephine Diener. Ett stort
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grattis till vinnarna.

Bedömning månadsbild januari

Ge varje bild ett betyg 1-5 samt en frivillig motivering.
Du får ge samma betyg till �era bilder. 5 är högsta betyg.
Dina egna bilder ger du betyg 0.
Titta på bilderna i full storlek på vår hemsida, innan du fyller i din
bedömning.
När ni har tittat på bilderna röstar ni i formuläret senast den 7 februari.

Månadens bild februari

Tema Gammalt och nytt
Max storlek på bilden 2 MB och längsta sidan 2000 pixlar. 
Inlämning senast 7/2 på  �linlämning  eller på mail.

RSF:s årsbok

Du som har beställt årsboken kan hämta den hos Agneta.  Om du glömde
beställa årsboken så har vi några extra, priset är endast 50 kronor för
klubbens medlemmar.

Utställningar

Vi har en del möjligheter till egna utställningar på biblioteket och på Linds 
café. Skicka en intresseanmälan till info@atvidabergsfotoklubb.com om du
har bilder att ställa ut.

/Styrelsen

Månadens bild december svartvitt

 

 
 

 

På gång
 

https://www.atvidabergsfotoklubb.com/manadsbild.html
https://forms.gle/U3ms7ZzLzKpFCuHT6
https://www.dropbox.com/request/iNnEQ9lLRzsURPXyE1Xa
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Månadsmöten inställda
under våren.

Årsmötet �yttas till
september

Utomhusträffar under våren

 

 

 
 
Teman månadens bild

Januari Årets bild 2020

Februari Gammalt och Nytt

Mars fritt bildval

April Stenar

Maj fritt bildval

September fritt bildval

November Gatufoto

December Kollektion

KM

Mars KM 1, ersätts av digital
månadsbild

Juni Digitalt KM 2, Vårblommor

Oktober KM 3, Det ensamma
trädet

 

Digirace:

Oktober Småkryp

 



 

Information från Östsvenska fotodistriktet

Östsvenskan och Årsstämman

Härmed inbjuder vi alla medlemmar i distriktets fotoklubbar till
Östsvenskan och Årsstämman den 27 mars 2021.

Styrelsen har tillsammans med Huskvarna Fotoklubb beslutat att
genomföra den uppskjutna  Östsvenskan och Årsstämman, via webben
istället. Detta på grund av rådande pandemi, då vi inte kan eller skall
träffas fysiskt.

Vi kommer inte att ha ett fysiskt möte, utan all presentation av
tävlingsklasserna och Årsstämman kommer att ske digital.

Detta skapar även möjlighet för medlemmarna och tävlingsdeltagarna att
följa genomgången av de olika tävlingsklasserna på sin dator på webben.

Vi kommer att skicka ut till klubbarna information om hur man ansluter
sig till mötet, agenda mm.

Motioner till Årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 2021-02-
13.

Frågor om Östsvenskan och Årsstämman kan ni skicka till mailadress:
ostsvenskan21@linkopingsfotoklubb.se
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