
Året som gått, år 5

           www.sliffoto.se



Hur vi började

● Vår förening har sitt ursprung från den 
fotogrupp som fanns. Det blev att välja mellan 
att försvinna eller göra något mer – att 
etablera en fotoförening.

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



Femte året

● Antalet medlemmar stabilt, ca 60 medlemmar
● Vi är nu etablerade och mycket har hänt sedan 

vi började
● Facebooksidan används flitigt för tips och

bildvisning 

 



Hemsidan

● Behöver utvecklas ytterligare



Utflykt till Nyfors 19 januari

● Årets första aktivitet  genomfördes den 19 
januari med en en utflykt till Nyfors med hopp 
om att fota strömstaren

och så fikar man



Lasse 
Alexandersson



Åza Lundwall



Ann Hoflin



Månadsträff  28 januari 

● Dokumentativ fotografering
● Vintertävlingen   
● Köpa begagnad utrustning – tips     
● Information  



Workshop 3 
februari

Lasse 
Alexandersson

Marie Manstad



Månadsträff den 19 februari

● Kjell Marmlind pratade om stackning 
● Gunnar Malmström visade bilder från Burma 

(Myanmar) 
● och Lasse och Jonas visar hur de byggde upp 

ministudion på senaste workshopen.



Workshop den 9 mars Poträttfotografering

Jen Åström



Årsmöte med månadsträff  den 20 
mars  

● Sofia Örberg visade bilder och berättade om 
Stockholm fotomaraton där hon har deltagit 
med lysande resultat.  



Workshop den 7 april på Skansen

Madelen Andersson

Kjell Marmlind



Agneta Vistam



Månadsträff den 11 april

Ljussättning i teorin
● Fikabild, porträtt, som skickas in digitalt. En 

lyckad bild och en som du upplever som 
misslyckad.



Minifotomaran 11 maj

Sofia Örberg



Sofia Örberg



Sofia Örberg



Lisa Dahlgren



Jeanette Nyström



Madelen Andersson



Månadsträff 22 maj

●  Kvällens tema var arkitekturfotografering. 
●  Vi tittade på inskickade bilder och diskuterade   

  hur man tar bra  bilder på byggnader



Åsa Lundwall



Tomas Lind



Sommaravslutning  12 juni

● Terminsavslutning som vanligt i Rosendals 
Trädgård med picknick i det gröna.

● Prisutdelning för Mini-Foto-Maran



Madelen
Andersson



Jeanette Nyström



Skärgårdstur till Vaxholm 24 augusti

Vår aktivitetsgrupp planerar många fina aktiviteter!

Ett stort tack till: 

Ann Hoflin

Jonas Ström

Karin Haag

Inger Lind

Madelen Andersson



Janeth Isdahl



Månadsträff 27 augusti

Höstens första träff 
● Vi var jury åt Eriksson fotoklubb och deras 

minifotomara. 
● Vi diskuterade kommande fotoutställningar på 

Timmermansgården och Danderyds sjukhus.
● Vi pratade resan till Rättvik den 27-29 

september. 



Rättvik 27-29 september

Årets roadtripp tog oss till Rättvik med omnejd 
där vi bodde på Karin Haags släktgård



Workshop den 5 oktober

● Workshopen handlade om grundläggande 
fotografering. Tips och trix. Vi fotograferade även 
med studioblixtar.



Månadsträff 24 oktober

● Sofia Örström och Madelen Andersson pratade om sin 
fotomara, Stockholm fotomaraton

● Vi kommer informerade om vår kommande utställning på
Timmermansgården



Workshop den 10 november

● Modellfotografering 
var dagens tema

Solbritt Eriksson



Fotoutställningen 22-24 november

● 24 medlemmar ställde ut
● Den 22 nov var det hängning från kl 15.00
● Den gick supersmidigt i år
● 203 besökare
● Kaffe med fikabröd blev succé
● Nerplockning och städning gick också med rekord-

fart



Månadsträff den 26 november

● Arne Berneklint, fotograf pratade om djur och 
naturfotografering



Promenad på stan 5 december

● Sen info via facebook
● Vi började på julmarknaden på Stortorget



Jen Åström

Johan Flodin



Månadsträff den 16 december

● Terminsavslutning
● Undervattensfotograf Öie Lindeberg-Lindvet håller 

föredrag och visar bilder
● Året som gått

Tack för i år!
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