Verksamhetsplan 2019
Månadsmöten
Vårt mål är att träffas en gång per månad. Då våra medlemmar kan få i uppdrag att ta med sig en
utprintad bild alternativt skicka in bilder till vårt galleri. Det kan vara bilder från resor och utflykter
som visas. På våra träffar har vi ofta en punkt kallad ”tips & tricks” där vi tar upp tips om fototeknik,
bildbehandling, printa ut bilder, väljer utrustning och informera om annat som är väl värt att veta.
Vi annonserar kommande månadsträffar i månadsbrev till våra medlemmar via e-post och på vår
webbsida samt på föreningens slutna Facebookgrupp.
Workshops
Föreningen håller under året tre workshops per termin där vi hjälper och utvecklar varandra i
bildbehandling och studiofotografering i praktiken. Med hjälp av vår projektor kan vi gemensamt visa
hur man kan jobba i program som Photo Shop, Lightroom m.fl.
Tävlingar
Föreningen har som mål att genomföra några tävlingar varje år. Den första under 2019 är att ta den
panoramabild som få vara som banner på klubbens hemsida under det kommande kvartalet. Denna
tävling återkommer alltså fyra gånger per år och har ett årstidstema. Så har vi vår åriga Mini-FotoMaraton i början av maj. Det finns även planer på att ha en fototävling med inskickade bidrag där
vinnare koras efter omröstning.
Utställning
Vi planerar att arrangera klubbens utställning för tredje gången i höst och jobbar som bäst med att
hitta ett lämpligt tema.
Utflykter
Ett populärt inslag i fotoföreningen är våra utflykter, som Nyfors och Körsbårsblommansdag samt
stadsfotovandringar. Här delar vi med oss av erfarenheter och kunskaper och besöker platser runt
om i Stockholm med omnejd. I år planerar att ett gemensamt besök på Skansen, kanske en
endagarstur ut i skärgården och besök till Västervik med möjlighet till övernattning.
Resa
Föreningen kommer att undersöka om det finns intresse för en något längre resa under hösten.
Tanken är då att vi reser tillsammans, men att var och en bokar resan och boende själva.
Vill du vara med och påverka föreningens utbud och innehåll av aktiviteter kan du mejla in på
information@sliffoto.se eller kontakta klubbens informations- och akivitetsgrupp.
Vi satsar på att även detta blir ett år att minnas för vår förenings medlemmar!
Vänligen

Styrelsen

