
 

HÖSTPROGRAM 2021 

Hej alla! 

En ny termin – nya möjligheter. 

Våra möten håller vi som vanligt sista 

måndagen i månaden kl 18.30. 

Vi hoppas att det rådande pandemiläget gör 

det möjligt för oss att hålla vissa möten 

inomhus.  

Den 23-24 oktober ska fotoklubben medverka i 

firandet av Marks kommun som fyller 50 år. Vi 

ska tillsammans med andra föreningar ha en 

konstutställning i Kinnaborgssalen i Kinna. Tänk 

på temat Vad är Mark för mig, när du väljer ut 

bilder. Senast den 30/8 ska bilderna vara 

inskickade till den vanliga tävlingsadressen.  

Fotostafetten har varit ett uppskattat inslag. 
Om du vill anmäler du dig till 
susanna@sbtext.com. Susanna skickar dig så 
småningom en bild som du får spinna vidare på 
och associera fritt med en egentagen bild som 
sedan nästa person i kön får utgå ifrån. 
Stafetten presenteras vid avslutningen. 

Glöm inte att hålla er uppdaterade om aktuella 
tävlingar på hemsidan. 

Vi tar egen fika med vid utomhusmötena. När 
vi träffas i lokalen kommer det som tidigare 
finnas kaffe och te för dom som vill ha (10 
kr/person) Vill man ha tilltugg till sin kopp tar 
man med det själv (förutom vid avslutningen 
då Ann-Louise tar med sig något) 
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Höstens träffar. 

30/8 Fotomaraton. Vi samlas på  Mor Kerstins 

torg i Kinna.  

27/9 Bildvisning. Vi kikar på varandras bilder. 

Ta med foton från fotomaratonskvällen i Kinna 

den 30/8. Ta även med max 5 andra valfria 

bilder. 

Utflykt till Borås söndag den 10/10. 

Stadsfotografering. Vi träffas i Borås klockan 

11.00. Plats meddelas senare.  

12/10 (obs tisdag) Vi monterar bilderna till 

utställningen i Kinnaborgssalen. 

25/10 Lightroom. Moderskeppet har en 

gratiskurs i Lightroom som var och en tittar på 

innan mötet. (Mer information om detta 

kommer). Vid mötet går vi igenom frågor och 

testar sådant som är svårt. De som kan 

Lightroom hjälper till och förklarar. Ta gärna 

med egen dator. Lokal: PRO-lokalen. 

6/12 Avslutning med fika. Rita visar bilder från 

Litauen. Fotostafetten presenteras. Ann-

Louise tar med fika.     
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Ordförande:   Maria Lundborg tel. 073-771 00 14 

  Susanna Berg Isherwood tel.  073-779 53 69 

Kassör:   Tommy Blomster tel. 070-545 46 42 

Sekreterare:  Ann Höök tel.  076-853 43 93 

Tävlingsansvarig:  Leif Elmgren 070-434 79 02 

Webbansvarig: Gert Olsson tel. 070-731 39 55 

Hemsida:  www.kinnafotoklubb.se 

Epost:  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 eller har problem med att registrera 

dig på vår hemsida. 

 

 

I samarbete med: 
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