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Höstprogram 2020 
 
Hej alla!  
 
Inget blev som vi tänkt oss under våren och 
sommaren, och inte mycket vet vi om hur 
hösten blir, men vi håller modet uppe och 
kameran igång och hoppas på en trevlig 
fortsatt samvaro trots allt som hänt. 
 
Många av oss har nu testat videobaserade 
möten via digitala lösningar som Skype, 
Messenger eller Zoom m.fl. program. Vi 
tycker dock det är roligast om vi kan mötas  

på riktigt, så vi försöker att hålla oss 
utomhus så länge vädret tillåter. Och möts 
vi i lokal får vi se till att hålla avstånden, 
tänka på handhygienen och absolut inte 
komma till något möte om man känner 
sig minsta sjuk. Vi får också vara beredda 
på att möten kan ställas in med kort varsel, 
eller hållas digitalt. Så håll utkik på vår 
hemsida och i vår Facebookgrupp – där 
finns alltid mer uppdaterad information. 
 
Våra fotomöten håller vi som vanligt sista 
måndagen i månaden kl 18.30. Om inte 
annat meddelas möts vi i vår nya lokal på 
Prästgatan 3 i Kinna (PRO-gården).  
Kaffe och te kommer som tidigare att finnas 
för den som vill ha (10 kr/person). Vill man 
ha tilltugg till sin kopp tar man med det själv. 
 
Med tanke på Coronaläget har vi inte 
planerat in några extra onsdagsmöten för 
just den här terminen och inte heller 
planerat att ha temabild, då vi inte alltid 
kommer att sitta tillsammans i lokalen.  
Därför tycker vi istället att vi försöker bli 
rekordmånga i terminens fotostafett!  
 
Om du vill delta anmäler du dig till 
susanna@sbtext.com. Susanna skickar dig 
så småningom en bild som du får spinna 
vidare på och associera fritt till med en 
egentagen bild, som sedan nästa i kön får 
utgå från. Resultatet brukar vara roligt att 
titta på gemensamt vid terminens sista 
möte, och stafettbilderna läggs därefter ut 
på vår interna Facebooksida. 
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Höstens bildkvällar 2020 
 
31/8 Vi hoppas på bra väder och tar med 
kameran, gärna med stativ, till Marks 
Bryggeri på Skebrovägen 1. Därifrån är det 
nära till Viskan och vacker natur. 
Porträttfoto (modellerna är vi själva) eller 
naturfoto, välj själv! (Ansvarig: Tommy) 

28/9 Extrainsatt årsmöte för att välja ny 
kassör då Tore sorgligt nog gick bort i juli. Vi 
tittar sedan gemensamt på de inskickade 
förslagen till ny omslagsbild på vår officiella 
Facebooksida. Den som vill kan även visa 
bilder från föregående möte. (Ansvariga: 
Maria, Susanna och Ing-Marie) 

10/10 eller 17/10 Höstutflykt till Åkulla 
bokskogar. Mer info kommer så håll utkik på 
hemsidan och Facebook! 

26/10 Gert ansvarar för “Våga lämna 
autoläget!”. Ta gärna med din kamera så 
kanske du upptäcker nya möjligheter i ditt 
fotograferande. Därefter visar vi våra “DÅ 
och NU”-bilder. (Gammalt foto och nytt med 
samma eller liknande motiv; Susanna 
förklarar närmare i god tid innan.)  

30/11 Vem gör vad? Planering av detaljerna 
kring Västsvenska FotoExpon 2021 som vi 
är värdar för. Vi behöver alla hjälpas åt med 
något! (Ansvarig: Maria)  

14/12 Terminens sista möte! Rita visar 
bilder från Litauen. Leif avslöjar resultatet av 
klubbmästerskapet och Susanna visar 
bilderna från fotostafetten.  
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Foto: Rita Antanaitiene 

 

 

Foto: Maria Lundborg 

 



 

 

 
Ordförande: Maria Lundborg (073-771 00 14) och 

Susanna Berg Isherwood (073-779 53 69) 
 
Kassör:  
 
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 
 
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 är ny medlem och har problem med att registrera dig på vår 
hemsida. (Vill du inte ha de nyhetsbrev vi skickar ut kan du alltid “avprenumerera”.) 
 

 

 

 

 

 

Kinna fotoklubb samarbetar med ... 

 

 

 

Foto: Tommy Blomster 

 

 

http://www.kinnafotoklubb.se/


 

 

 

 

 

 

 

 


