
Månadsbrev augusti 2019

Välkommen till en ny händelserik höst med fotoklubben. Vi i styrelsen har haft planeringsdag hemma 
hos Lena Nikkola den 18 augusti och dragit upp riktlinjerna för det närmaste fotoåret. Sommaren har 
bjudit på fina fototillfällen och utmaningar via vår facebook grupp. Vi har lagt upp några av höstens 
aktiviteter på vår hemsida www.sliffoto.se och kommer kontinuerligt att uppdatera hemsidan. Vi har en 
ny design på kalendern.

Månadsmöte den 27 augusti på SÖS kl. 17.30-20.00

Höstens första medlemsmöte. Sjukhusbacken 14. (Ring Ann Hoflin tel 0702 668478 om du inte kommer 
in/hittar). Vi börjar alltid våra möten med fika och macka kl. 17.30. Programmet börjar kl. 18.00. 
Program: Vi ska vara jury åt Eriksson fotoklubb som har haft en minifotomara. Prata om årets program 
och utmaningar. Diskutera kommande fotoutställningar på Timmermansgården och Danderyds sjukhus. 
Information om fotoresan till Rättvik den 28-29 september. Hälsa nya medlemmar välkomna till 
klubben. Anmälan sker genom vår kalender på hemsidan, vid bokningar fyller du i dina uppgifter.

Workshop 

Vi kommer att anordna workshop vid två tillfällen i en lånad lokal i på Sköndalsvägen 214 i Sköndal, den 
12 oktober och 10 november. Program och anmälningsinformation kommer att läggas upp i september 
på hemsidan.

Viktiga datum!

 24 augusti fotoutflykt till Waxholm. Samling vid sjöbodarna i hamnen i Waxholm kl. 10. Anmälan
inte nödvändig, men vi uppskattar om du går in i facebook gruppen och anmäler dig…

 11 september. Fotopromenad på stan kl. 18. Tid och plats anges på hemsidan snart.
 18 september månadsmöte på SÖS.
 28-29 september. Fotoresa till Rättvik

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/

