Verksamhetsrapport för 2013
Antalet registrerade medlemmar vid årets slut , 29 st (en ökning med 8 st trots
att vi haft några som slutat pga åldersskäl)
Årets fotograf blev lena Mattsson Mårtensson

Årets bild 2013: Vi har gått ut med förfrågan till Hässleholms Fotoklubb för
bedömning.

Årets Bild och Kollage 2012 som bedömdes av Borås Fotoklubb och
presenterades under våren. Årets Bild gick till Ellinor och Årets Kollage 2012
gick till Per Strömberg.

Vi har under året haft 2 styrelsemöte och ett ordinarie årsmöte.

Vi har haft 17 ordinarie Måndagsmöten med 8 Foto-klubbtävlingar.

Vi har haft 9 st Torsdagsmöte med Bildbehandling, Fototeknik, mm.

Vi har haft 8 möten med Studiofotografering i Estethuset.

Vi har haft 7 Fotoutflykter med ” Roland Larsson – ut i naturen” Bla.
Måkläppen, Snogeholmssjön, Dalby Stenbrott, Trollskogen, Skäralid, Kullen,
Fyledalen, Forsakar.

Vi har haft Foto-utställningar på ABF under både höst och vår, och under
sommaren på Hallongården.

Under våren har vi bedömt Värmlands Fototoklubbars bilder och Värnamo
Fotoklubbs bilder för ” Årets Bild ”.

På våren fick vi besök av vår vänklubb Sassnitz Fotoklubb. Vi tog dem med på
en fotorunda till Smygehamn/Smygehuk och hade picknick i hamnen i Smyge.
Vi hade en trevlig dag och hade tur med vädret.
Under Hösten gengällde vi, 9 st, besöket och for till Tyskland över en helg, där
de körderunt oss till många spännande och vackra platser. På Lördagskvällen
var vi inbjudna till deras klubblokal på bildvisning och snacks. En mycket trevlig
utflykt.

Vi hade besök av Peter Löfgren/Studio Blå, som berättade om sitt jobb som
Fotograf.

Vårens sista möte hade vi i Albäcksskogen med grillning och Foto.

Lena och Jan har gjort ett Fotojobb åt Kvarnby Golfklubb i Fotoklubbens regi
under sommaren. Dessa bilder kommer att användas i Golfklubbens
marknadsföring .

Under hösten besökte vi Eslövs Fotofestival tillsammans med några från
Sassnitz Fotoklubb där vi lyssnade till trevliga föredrag med bla. Brutus Östling.
Vi hade 3 bilder nominerade, tyskarna 1 bild till Fototävlingen. Tyvärr vann
ingen av os.

Under hösten blev vi uppsagda i de lokaler vi hade tillgång till för våra
måndagsmöten. Vi lyckades snabbt skaffa tillgång till nya som tur var, utan att
ställa in några möten.

Höstens Julavslutning firade vi med månadstävling med ” 3 bilder i kollektion”
och bildvisning från en resa under tiden vi drack glögg och smaskade på
pepparkakor.

