
Året som gått, år 4

           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 – att etablera en 
fotoförening.

● Vi startade i november 2014 och höll vårt 
första årsmöte i mars 2015



Fjärde året

● Antalet medlemmar stabilt, drygt 60 
medlemmar

● Vi är nu etablerade och vill utvecklas
● Facebooksidan används flitigt för tips och

bildvisning 

 



Hemsidan

● Hemsidan hackades under våren
● Bygga nytt från början
● Nytt är att anmälningar till aktiviteter sker via 

hemsidan, kalendern



Månadsträff  2018-01-23 
Dagens tema: Nytt år – nya bilder 
● Lite om vårens program
● Titta på vad som kommit in i vårt galleri - Nyfors
● Fikabild (i grupper)
● Trix & tips: Fota fyrverkerier och andra 

ljuskänsliga motiv

● Bestämma tema för årets utställning





Månadsträff 2018-02-21  
Dagens tema: Bildkomposition

● Mirja lärde oss om bildkomposition – vad är en 
bra bild?, beslut togs om vissa stadgeändringar, 
vi visade era bilder från T-banesafarin mm





Årsmöte 2018-03-15

● Förutom årsmötet så kom Kenneth Modin från 
Enskede fotoklubb där han blev klubbmästare 
2017. Han visade landskapsfoto och 
vinnarbilder



Månadsträff 2018-04-26

● Vi fick besök från vår vänförening Ericssons 
Fotoklubb

● Och vi pratade om höstens utställning , Mini-
Foto-Maran och "Roadtripen" den 25-26 
augusti



Sommaravslutning 2018-06-15

● Terminsavslutning i Rosendals Trädgård med 
picknick i det gröna (våta)

● Prisutdelning för Mini-Foto-Maran



Ann Hoflin Mirja Koffman



Lena Nikkola

Madelen Andersson



Jörgen Gahlin

Madelen Andersson



Månadsträff 2018-08-22

● Kvällens tema var skärpa/oskärpa. Vad gör 
skärpan för bilden? Måste den alltid vara 
skarp? 

● Agneta visade även bilder av en amerikansk 
fotograf som hette Tony Ray-Jones. 

● Dessutom fikabild och presentation av höstens 
aktiviteter.



● Madelen Andersson visade bilder från Abisko 
och Lena Nikkola visade bilder från Patagonien

● Kaffebild

Månadsträff 2018-09-27



Månadsträff 2018-10-30 

● Vågar man köpa begagnade fotogrejer nätet, 
som eBay, Blocket, Facebook mm? Vad måste 
man tänka på? (Diskussion och 
erfarenhetsutbyte)

● Vad gör en bra bild 2 – Streetfoto (Lasse)
● Kaffebild med fokus på inramning och beskära 

inför utställning 
● Prat om fler fotopromenader och julmarknad



Månadsträff 2018-11-29

● Vi pratade om utställningen som varit och tittar 
på ”mingelbilder” från utställningsdagarna. 
Bland annat framkom att besökarna ville veta 
mer om bilderna och var de var tagna

● kaffebild där utställarna uppmuntrades att ta 
med en bortvald bild 



Månadsträff 2018-12-11

● En återblick på året som varit
● Vad står Sliffoto för
● Bildtävling under julhelgen



Aktiviteter och workshops

● Utflykt till Nyfors, Körbärblommans dag (var någon 
där?)

● T-bane-safari del 2
● Mini-foto-maran i maj
● Roadtrip till Gränna och Visingsö
● Kvällsvandring på Söder
● Utställning på Timmermansgården
● 5 Ws genomfördes.
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