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Månadsbrev oktober 2021 

Nu är vi i gång igen. Första månadsträffen hade vi digitalt den 1 
september. Nu planerar vi för vår fotoutställning på 
Timmermansgården den 12–14 november.  
 

Månadsträff den 4 oktober kl. 19.00, digitalt 
Länk till vårt teamsmöte skickas ut via epost. På programmet; Sofia berättar om 
årets fotomaraton. Tomas föreläser om hur man kan göra om sin bild så att det ser 
ut som en akvarellmålning! Information om fotoutställningen. Tips om utskrifter och 
företag som fixar till dina bilder snyggt. Vad ska jag tänka på när jag ställer ut? 
Planera in utställningen i din kalender!! 

 

Kvällsfoto på Djurgården den 19 oktober kl. 18.30 
Samling vid Grönalunds entré kl. 18.30. Vi tänker fota vid kvarteren bakom Grönan 
och ut mot Galärvarvet. Du som vill äta något på Blå porten på Liljevalls innan foto 
vandring, kom dit kl. 17.00. Ta med kamera och gärna stativ. Om du går vilse ring 
Johan 070–9449234.   

 

Fotoutställning på Timmermansgården 12–14 november 
Det är också tid att fundera på vilka bilder du vill ställa ut på Timmermansgården i 
höst. Temat är Fotoglädje. Du är välkommen att ställa ut dina bilder på en yta ca 1 x 
1 m, beroende på hur många utställare vi blir. Anmäl dig på information@sliffoto.se 
senast 10/10. Du kan ställa frågor till Gunnar (gm@telia.com), Tomas 
och(tomas.lind.solna@gmail.com) Agneta(agneta.vistam@live.se) i 
utställningsgruppen. Vi hänger bilderna tillsammans på fredagen 12/10 efter jobbet. 
Vi hoppas på att många kan/vill vara med! Våra utställningar är mycket uppskattade.  

 
Föreläsning med Brutus Östling den 8 november kl. 18.30 
Region Stockholms fotoklubb bjuder in till en föreläsning med Brutus Östling, 
författare och prisbelönt fotograf. Mer information kommer inom kort, men det går bra 
att anmäla sig redan nu. 

Föreläsningen kommer att hållas på Nya Karolinska och som digital live-sändning. 

mailto:information@sliffoto.se
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Pris: 75 kronor för föreläsning på plats och 40 kronor för digital live-sändning. 

Läs mer om Brutus 

  

Anmälan till föreläsning på Nya Karolinska 

Anmälan till digital live-föreläsning 

 

 

Föreläsning - 18 oktober 
52 små äventyr (anordnas av idrottsföreningen, vi i styrelsen 
tycker den verkar väldigt intressant) 
Lär dig att sätta mål som faktiskt går att nå och som får dig att må bra! 

Lyssna till inspiratören och friluftsälskaren Gunnika Isaksson-Lutteman, som berättar om ett år 
med 52 små äventyr med stora upplevelser; ett äventyr utomhus varje helg under ett år. En bild- 
och filmvisning från uteäventyr som dessutom har resulterat i en uppmärksammad bok om 
friluftsliv utan krav och prestationer. 

Föreläsningen är öppen för RSIFs medlemmar. Pris: 75 kronor för föreläsning på plats och 40 
kronor för digital live-sändning. 

Läs mer och anmälan 

 
 

 

 

https://trk.idrelay.com/2925/clk?q=b6d-1703c-000170230b6d0000000000000000d461-f5b1c8604382a4287db622e34de96340&c=9c0ead4f88
https://trk.idrelay.com/2925/clk?q=b6d-1703c-000170230b6d0000000000000000d461-47038313db35ce2d8b32c913dec7a065&c=f09a27e73f
https://trk.idrelay.com/2925/clk?q=b6d-1703c-000170230b6d0000000000000000d461-2e4f601c92445b9509cb9677df72d453&c=d450f00f77
https://trk.idrelay.com/2925/clk?q=b6d-1703c-000170230b6d0000000000000000d461-5cc55d547711f097783368a279eb26c0&c=125d50bc28
http://webmail.telia.com/invalidurl.gif
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Klubbaktuellt 
Vi är 45 medlemmar och har en stabil ekonomi. Styrelsen har regelbundna 
Teamsmöte mellan våra månadsmöten och fotoutflykter. Nästa styrelsemöte blir den 
26 oktober. Vi hoppas och tror att vi ska kunna återgå till månadsmöten där vi kan 
träffas på riktigt (inte via Teams) senare i höst. Om du vill kontakta styrelsen kan du 
mejla till information@sliffoto.se 

Vi vill bli fler medlemmar i klubben. Ta gärna med en kompis som jobbar i regionen 
på en av våra aktiviteter. 

 
Kommande:  
 

Månadsmöte 8/11 

Minifotomara 27/11 

Julavslutning 9/12 

 

 
Hälsningar 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 Region Stockholms Fotoklubb, 
du skickar en förfrågan som accepteras om du är med i vår fotoklubb.  
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