
 

 
Månadsbrev april 2020 Stockholms Landstings fotoklubb 
 
Hejsan-hoppsan!  
 
Fast det kanske inte är så mycket med det just nu. Allt känns igenbommat. Vi blev ju tvungna 
att ställa in årsmötet vilket får vissa konsekvenser. Valet av vår nya styrelse har inte fått laga 
kraft kan man säga, men som tur är så var inte valberedningens förslag sprängfullt med 
alternativ. Förslaget täcker precis vårt behov av sju ledamöter. Två nya, Tomas Lind och 
Johan Flodin som suppleanter, Agneta Vistam, Lena Nikkola och Ann Hoflin till omval som 
ordinarie. Vi sätter upp en temporär styrelse med dessa medlemmar plus Lasse och Gunnar 
som sitter kvar ett år till. Samma sak med revisor och dito assistent, två utmärkta förslag i 
Åsa Lundwall resp. Jennie Åström, men dom ska ju inte börja ”jobba” förrän efter årsskiftet. 
 
När och hur vi kan hålla årsmötet har inte bestämts ännu. Det skulle kunna bli ett under april 
eller maj och då hållas utomhus. Alla andra aktiviteter som varit planerade nu under våren 
har vi tvingats ställa in. Det vi hoppas få till är Mini-Foto-Maran den 16 maj. Den är ju 
utomhus och kanske att Corona-läget klarnat något tills dess (håll tummarna). På ritbordet 
ligger också en dagstur till Mariefred antingen 13 eller 14 juni, men mer om det senare. 
 
Som tur är så går det ju fint att fota även i tider som dessa. Det går alldeles utmärkt att ta 
med kameran ut och knäppa några mästerverk i det vackra vårvädret. Till Skansen kan man 
gå utan att trängas och dom behöver besökare har jag hört. Ja hela Djurgår’n är full av bra 
fotoställen. I Kungsan blommar det väl som bäst. Lägg ut bilder i FB-gruppen och 
kommentera gärna var du fotat, hur du tänkt och inställningar. 
 
Kolla också på vår hemsida där det nu finns förslag på teman till nya gallerier, som Marco, 
Hemmavid, Djur i min närhet, Småkryp mm. Du skickar in bilder till gallerierna på  
www.bilder@sliffoto.se. Det kommer säkert en dag när det hår ”tråkläget” är ett minne 
blott. Kan ju vara värt att dokumentera tomma gator, torg och andra platser. 
 
Håll ut! 
 
Hälsar Lasse och hela styrelsen 

http://www.bilder@sliffoto.se


 
 


