
Ordförande 1:  Maria Lundborg, 073-771 00 14  

Ordförande 2:  Susanna Berg Isherwood, 073-779 53 69 

Kassör:   Tommy Blomster, 070-545 46 42 

Sekreterare:  Ann Höök, 076-853 43 93 

Tävlingsansvarig:  Leif Elmgren, 070-434 79 02 

Webbansvarig: Gert Olsson, 070-731 39 55 

Hemsida:  www.kinnafotoklubb.se 

E-post:  info@kinnafotoklubb.se 

Medlemsavgift:  Vuxen: 250 kr/år, ungdom 0–25 år: 20 kr/år 

Plusgiro:  475 29 72-2 

Möteslokal:  PRO-gården, Prästgatan 3, Kinna 

 

Hör gärna av dig till oss om du vill bli medlem och har några frågor. Är du 
nyfiken på oss men inte säker på om du vill gå med i vår klubb kan du prova på 
att komma till våra möten kostnadsfritt de två första gångerna. Välkommen! 

 

Kinna fotoklubb samarbetar med … 

                

 
 

     

               

                     

                  Programblad för våren 2023 
                          Foto: Ann Höök 

 



Hej alla! 

I år är det faktiskt 70 år sedan Kinna fotoklubb bildades. Det får vi ju fira på 
något sätt! På årsmötet tänker vi dela med oss av det som vi har spånat om 
att hitta på (till hösten), men alla i klubben är förstås välkomna att komma 
med förslag. Förslag på temabild vill vi också ha på årsmötet. Dessa tänkte vi 
lägga i en burk för att sedan dra temat till nästkommande möte, som ett 
lotteri. Temabilden meddelas i förväg på Facebook och på hemsidan.  

En annan nyhet angår fikat: Vi har märkt att det lätt blir så att samma personer 
står och diskar efter våra möten, så som en del av arbetet med att underlätta 
för oss medlemmar har vi i styrelsen nu beslutat att var och en tar med egen 
fika (och termos med eget kaffe eller vad man nu vill ha) till samtliga möten 
om vi inte uttryckligen skrivit att vi den här gången bjuder på fikat.  

Förutom utflykten till karnevalen i Hammarkullen (som vi tror blir den 27 eller 
28 maj) kan vi alltid kommunicera via Facebook och dra med varandra på mer 
spontana fotoutflykter. Eller varför inte gemensamt gå på fotoutställning? 
Abecita Popkonst & Foto i Borås har ju ofta intressanta utställningar och 
föredrag. Men SPÅR-utställningen har väl ingen missat? Vill man se den igen 
hänger den kvar i Rydal till den 26 februari. 

För nya medlemmar kan vi upplysa om att vi har en fotostafett som börjar om 
varje termin. Om du vill delta i vårens stafett anmäler du dig via e-post till 
susanna@sbtext.com. Susanna skickar dig så småningom ett foto som du får 
spinna vidare på och associera fritt till med en egentagen bild som sedan nästa 
person i kön får utgå ifrån. Stafetten presenteras sedan vid avslutningen och är 
bara en rolig och kravlös övning i bildseende, så häng gärna på!  

Som vanligt håller vi våra möten sista måndagen i månaden kl. 18.30 i PRO:s 
lokaler på Prästgatan 3 i Kinna om inget annat anges.  

 

 

Vårens bildkvällar 

30 januari: Årsmöte. (Och vi bjuder på fika!) Leif visar bilder från klubbens 25-
årsjubileum och berättar lite om klubbens historia med tanke på att klubben i 
år fyller 70. (Temabild: Hett) Ansvarig för mötet är alltså Leif. 

27 februari: Vi jämför bilder! På begäran testar vi ett nytt koncept. Vi diskuterar 
vad som gör en bild intressant/bra/bättre. Ta med egna bilder på en USB-sticka 
eller ladda ner bilder från nätet som du vill att vi analyserar. Vill du ha 
konstruktiv kritik på dina bilder så säg till! Vill du visa hur du har gjort för att 
förbättra en eller ett par bilder är det också välkommet. Har du snarlika bilder 
men inte kan avgöra vilken av bilderna är den bästa, så kanske vi kan hjälpa dig 
att välja. Ansvarig för mötet är Susanna. 

27 mars: Bildvisning. Vår nye medlem Lars-Ove Sandberg visar bilder från sina 
resor i Östeuropa. Ansvarig för mötet är alltså Lars-Ove. 

24 april: Makrofotografering. Vi samlas i PRO-lokalen i Kinna och om vädret 
tillåter går vi ut och fotar blommor eller annat intressant på nära håll. Medtag 
kamera eller mobilkamera. Ansvarig för mötet är Ing-Marie. 

Sista helgen i maj: Fotoutflykt till Göteborg och Hammarkullekarnevalen. Exakt 
tidpunkt för denna årliga folkfest har inte utannonserats än, så vi återkommer 
om dag och tid när vi vet. Ansvarig för utflykten meddelas senare. 

29 maj: Avslutning med sedvanlig grillning vid Dräggsjön. Ta med egen fika och 
korv att grilla. Leif avslöjar resultatet av klubbmästerskapet och Susanna visar 
bilderna från fotostafetten. Ansvarig för grillningen är Gert K. och AnnLouise. 

*** 

På grund av olika omständigheter som vi inte kan styra över kan ändringar i 
programmet behöva göras. Håll er därför uppdaterade på hemsidan eller på 
Facebook.  

 


