
Månadsbrev RSIF FOTO september 2020 

 

Styrelsen hade sitt första riktiga styrelsemöte på ett halvår nu i måndags. Vi träffades 

på SÖS och planerade för höstens fotoaktiviteter. Det känns jättebra att komma 

igång igen efter den eländiga coronavåren. Vi satsar på utefotoaktiviteter. Inga 

månadsmöten inomhus. Ingen utställning på Timmermansgården i år. Vi hoppas att 

vi kan gå tillbaks till månadsmöten och workshops 2021! 

Vi kommer att byta namn till RSIF Foto i vår logga. Det officiella namnet blir Region 

Stockholms Fotoklubb 

 

3:e oktoberutflykt till Ann Hoflin i Kopparmora på Värmdö 

Skogspromenad, Café, Gårdsbutik och loppis! Den 3:e oktober går vi en 

fotopromenad från Anns adress i Kopparmora på Värmdö, genom skogen till Nora 

gård. Där kan vi fika hembakat smaskens, handla i gårdsbutiken och göra fynd i 

loppisladan. Det går att åka buss 774 från Slussen kl. 09.23 till Kovik och där byta till 

buss 462 till Kopparmora. Sen är det en promenad på 1 km till Ann. Några kommer 

att ta bilen, så det blir möjligt med samåkning. Mer info kommer på Facebook inom 

en snar framtid. Kontaktperson Ann 070-2668478 

 

17-18 oktober utmanar vi klubbens medlemmar till att göra en fotoberättelse.  

Det går ut på att Du gör en bildberättelse med 5-10 bilder. Det kan var en händelse 

på stan, äppelmustning, en resa till Sigtuna, gränder i gamla stan, streetfoto, hundar 

på stan mm. Du väljer tema själv. Du blandar miljöbilder med närbilder och kan skriva 

text till bilderna om du vill. Vi samlar bildberättelserna på nätet, antingen på facebook 

eller på vår hemsida. Vi återkommer med fler detaljer om hur bilderna skall sparas. 

Sista dagen för inlämning blir den 18 oktober. Du kan börja ditt bildberättelseprojekt 

redan nu om du vill. Kanske bestämma träff med några kompisar i klubben för en 

gemensam fotoutflykt? 

 

11 november kl.18-20 träffas vi för AWF- After Work Foto på stan. 

Plats för samlingen meddelas senare. Vi ska ut och reka på stan. Det lär vara mörkt i 

november, så ett stativ till kameran är att rekommendera. 

 

Fotoutställning på Danderyds sjukhus AB 

Vi fortsätter med vår permanenta fotoutställning (25 m i kulverten mellan 

infektionshuset och patienthotellet) och byter kontinuerligt ut fotografier. Om du har 



några fotografier som du vill ställa ut- ring till Gunnar Malmström 070-7373901. Du är 

även välkommen att titta på utställningen och ta en fika med mig (Gunnar). 

Utställningen är väldigt uppskattad av personalen på Danderyds sjukhus AB. 

 

Gallerier på hemsidan. Fotoutmaningar på Facebook. 

Fortsätt att skicka in bilder till vår hemsida. Skicka in bilder till våra 

månadsutmaningar på Facebook som aktivitetsgruppen fixar.  

 

 

/Styrelsen 

 

 


