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Protokoll fört vid månadsmöte  
 

 
 

                                          
 
 
Inför kvällens möte, var styrelsen på plats en stund innan själva mötet för att rigga upp klubbens studio. 
Marianne hälsade alla välkomna till kvällens medlemsmöte. 
 
På kvällens agenda gicks följande igenom: 
 

• Tema Värme: redovisning av resultat av temat Värme. Vinnare blev Helena Gunnarsson, på andra 
plats kom Helena H och på en tredje plats kom Eva Fernholm. Stort GRATTIS till vinnarna! Då 
bilderna ska vara med på Östsvenskan beslutades vid förra mötet att vi inte lägger ut dessa samt 
kollektion, på hemsidan innan Östsvenskan hållits. 

• Hemsidan: one.com har uppdaterat sina versioner av php och vår hemsida klarade inte av det nya 
php. Detta är förklaringen till varför hemsidan varit vit emellanåt. Styrelsen diskuterade detta på 
styrelsemötet och beslutade att göra ett förslag på ny hemsida. Marianne visade upp förslaget och 
deltagarna vid detta medlemsmöte godkände hemsidan och beslutade att den skulle läggas ut 
omgående. 

• Kommande möten: 
Årsmötet: Årsmötet blir den 31/1 2019 kl 19.00 i klubblokalen. Inbjudan skickas ut via nyhetsbrev 
samt en mer detaljerad inbjudan. 
Februari: Här kommer vi att visa hur man ändrar storlek på bilder i de största 
redigeringsprogrammen. 

 
Efter fikat satte vi igång med att demonstrera studion. Till hjälp hade vi lite fina frukter att fotografera. När 
man fotograferar med hjälp av studioblixtar är det viktigt att tänka på att inte ha för kort slutartid då den 
bakre ridån inte hinner undan. Ett max värde brukar ligga på runt 160-250 i slutartid, därefter får man en 
svart skugg-rand i nederkant av bilden. Blixtarna måste justeras i styrka för att ge en korrekt exponering, 
likaså måste man justera både ISO och bländare samt slutartid för att bilden ska bli så korrekt som möjligt. 
På nätet finns flera sidor att läsa om detta och även på Moderskeppet finns det kurser i att arbeta med 
studioljus. Det bästa är att prova själv och leka lite tills man hittar rätt inställningar. Studion kommer att 
kunna stå uppe vid fler tillfällen och det går även att kontakta styrelsen så kan vi ställa upp studion och 
öppna lokalen även sista torsdagen i varje månad då vi har tillgång till lokalen. 
 
Kvällen avslutades med att ordförande tackade alla för deltagandet! 
 
 
Mötesordförande tillika sekreterare     
 
 
/Marianne Lindblom/ 
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