
 

Månadsbrev februari 2020 
 

Full fart i fotoklubben. Vi har en pågående fotoutställning på Danderyds sjukhus. Utställningen är 

mycket uppskattad av personalen på sjukhuset. Vår plan är att förnya utställningen kontinuerligt. Kom 

gärna med dina bilder till Danderyds sjukhus. Gunnar och Åza hjälper till med det praktiska. Den 19 

januari hade vi en fotoutflykt i strålande solsken till Nyfors. Många fina bilder visades på facebook. Den 

22 januari hade vi månadsmöte på SÖS, med digital bildvisning och bildbedömning i grupper. 

 

Månadsträff  den 20 februari på SÖS kl. 18-20, sjukhusbacken 14 

 

Christer Hurve, SLIFFOTO, visar bilder från en fotoresa till shetlandsöarna. Ta med två digitala bilder på 

samma motiv, ett original och en redigerad. VI tittar på bilderna i grupp och diskuterar. Moderskeppet 

bjuder på nya tips om fotografering. Diskussion om namnändring. 

Så klart bjuder vi på fika och smörgås från kl. 17.30. Anmäl dej via hemsidan. 

 

Årsmöte den 24 mars på SÖS kl. 18-20, sjukhusbacken 14 

 

 Vi har bjudit in fotografen Björn Björnsson från Stockholms fotoklubb som visar gatufoto. Alla som betalt 

medlemsavgift för 2020 har rösträtt på årsmötet och kan skicka in motioner till styrelsen.  

Gå in på vår hemsida www.sliffoto.se för att hitta länken medlemsavgift 2020. Det kostar 250 kr/år.  

Vi kommer att ta beslut om namnändring på klubben då vårt landsting har blivit en region. 

Namnändringen tas upp till diskussion på nästa månadsmöte.  

Så klart bjuder vi på fika och smörgås från kl. 17.30. Anmäl dig via hemsidan. 

 

Fotoutställning på Etnografiska den 28 februari kl. 13.30 

 

För er som har möjlighet att ta ledigt en fredag… Vi får en guidad tur. Inbjudan och anmälan kommer att 

skickas via vår facebook grupp. 

 

Fotokryssning till Tallin den 24-26 april 

 

Det är 12 anmälda. Så det finns fortfarande 4 platser kvar! Anmälan senast den 15 mars. Kostnad 2000 

kr. Se info på vår hemsida www.sliffoto.se 

 

Fotohälsningar/ Styrelsen 

 

Facebook 

 

Det är på vår Facebooksida de händer! Här hittar du spontana inbjudningar till aktiviteter. Här 

kan du själv söka efter fotokompisar om du har något spännande idé. Vi heter Stockholms 

landstings fotoklubb, du skickar en förfrågan som accepteras om du är med i vår fotoklubb. 

http://www.sliffoto.se/
http://www.sliffoto.se/


 

 


