
Landstingets fotoklubb 
Året som gått, år 3

           www.sliffoto.se



Hur vi började

● Vår förening har sitt ursprung från den 
fotogrupp som fanns. Det blev längre mellan 
träffarna och det handlade om att försvinna 
eller göra något mer – etablera en 
fotoförening.

● Vi var några eldsjälar som var beredda att 
försöka.



Tredje året

● Antalet medlemmar stabilt
● Lagom många aktiviteter – vad är det undrar vi 

fortfarande. 
● Facebooksidan har utvecklats. Nu lägger 

medlemmarna inte bara in tips om aktiviteter



Månadsträffen den 2017-01-28  
Fotobok

 
● Temat den här gången var fotobok och hur man 

skriver ut bilder på bästa sätt. Vi gav lite tips om 
hur man kan göra en stilig fotobok med hjälp av 
nätet, hos t.ex. Crimson och Japanfoto



Månadsträffen 2017-02-21  
Bildvisning och kaffebild
● Vår medlem Jane Petersson visade bilder från 

sin resa till Lofoten. Vi tog med en kaffebild 
också så vi kunde träna på att ge varandra lite 
konstruktiv kritik. Återkommande inslag,



Christer Hurve



Madelen Andersson



Årsmöte 2017-03-23

● Förutom årsmötet kom naturfotografen Erik 
Olsson och berättar om sitt fotograferande. 



Jonas Ström Jennie Åström





Månadsträff 2017-04-26 

● Fotografen och äventyraren Alve Henricson 
berättade och visade bilder från sina många 
spännande resor bland annat i Sydamerika



Jennie Åström



Ann Hoflin



Lisa Dahlgren



Ann Hoflin



Madelen Dahlgren



Ann Hoflin



Månadsträff 2017-05-23 

● Gunnar Malmström visade bilder från sin 
Peruresa i mars 2017

● Fikabild 

● Vi började planera vår första utställning 



Månadsträff 2017-06-15

Sommaravslutning
● Favorit i repris. Vår picnic i det gröna 

genomfördes vid Rosendals trädgård och 
avslutades med prisutdelning för vår tävling 
minifotomaraton



Inger Lind

Singö



Månadsträff 2017-08-17 

● Första träffen efter sommaren

● Vår medlem Inger Lind berättar i bilder om sin 
resa från fotonyfiken till fotobiten.

● En arbetsgrupp för den kommande 
utställningen etablerades och vi hann med 
fikabild



Lasse Alexandersson



Månadsträff 2017-09-19 

●  Planering för fotoutställningen 18-19 nov.

● Bildvisning från Singöresan.



Christina Dahlström



Lena Nikkola



Månadsträff 2017-10-26

● Vi agerade jury för Ericssons fotoklubb

● Lasse informerar om T-banesafari den 28/10

●  Vi jobbar vidare med förberedelser inför 
utställningen på Timmermansgården.



Månadsträff 2017-11-28

● Vi utvärderade utställningen



Aktiviteter 2017
● Utflykt till Nyfors 2017-01-21

● WS sju stycken har genomförts under året
● Tävlingen minifotomaraton 2017-05-06

● Körsbärsblommans dag 2017-04-22

● Singö 2017-08-26–27

● Fota med stativ, kvällsfotografering 2017-09-25

● Tunnelbanesafari 2017-10-28

● Utställning 2017-11-18–19

● Julmarknad 2017-12-03



Inger Lind



Agneta 
Vistam



Jörgen Gahlin



Lisa Dahlgren



Alejandro



Marie Manstad
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