
 

Månadsbrev maj 2020 
 

Vi har låg aktivitet i fotoklubben nu. Som alla har märkt.  Men det finns glädjeämnen! Vi har vår 

månadsutmaning på facebook. Temat i maj är överexponering. Skicka in bilder till facebookgruppen. Vi 

uppmanar alla att gå ut i vårvädret och fota. Det är bra för själen i dessa dystra tider. Sen skickar du in 

dina bästa bilder till bilder@sliffoto.se. På hemsidan www.sliffoto.se  kan du se vilka gallerier som vi har 

skapat. Du kan skicka 5 bilder till varje galleri. Ange i mailet vilket galleri du vill ställa ut i. 

 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 (070 7373901) och Åza hjälper till med det praktiska. Förstoringarna bör 

vara minst 30 x 40 cm. 

 

Minifotomara den 16 maj. 

 

Ann och Madelen bjuder in till en ny form av minifotomara som alla kan delta i. Tävlingen 

kommer att anordnas via internet. Du får fototeman i din telefon. Du kan själv välja var du skall 

ta dina bilder. Det blir även tillåtet att redigera bilderna innan du skickar in dem. Mer 

information skickas ut när tävlingsledningen är klar med alla detaljer. 

 

Årsmöte och terminsavslutning den 9 juni kl. 17.30 vid Rosenlunds trädgård på Djurgården 

 

Vi kommer att skicka ut information i god tid före mötet. Boka in kvällen i din kalender. 

Klubbens senaste styrelsemöte kopplade vi upp via Skype. 

 

Fotoklubbens planerade program är inte inställda bara framflyttade!  

 

Vi planerar för Tallinkryssning 2021. Månadsmöten så snart vi kan träffas inomhus igen. 

Fotograf Björn Björnsson kommer att visa streetfoto på ett månadsmöte.  Vi uppmanar alla 

medlemma att hålla kontakt genom facebook. Om du planerar en egen fotoutflykt- lägga gärna 

upp det i vår facebook grupp.  

  

 

 

 

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

 


