2019
Protokoll fört vid månadsmöte
Protokoll medlemsmöte nr 1/2019
Datum: 2019-01-07
Plats: Klubblokalen

Kvällens möte inleddes med att hälsa 2 nya medlemmar välkomna till vår gemenskap.
På kvällens agenda gicks följande igenom:
•
•
•

•
•

Inledning: då det deltog 2 nya medlemmar denna kväll, gick vi igenom lite praktiskt och
informerade om klubben.
Hemsidan: den nya hemsidan ligger ute och bilder efterfrågas till att lägga ut i ett bildgalleri.
Kommande möten:
Mars: denna kväll ska vi ägna oss åt fotoböcker, hur man enkelt skapar sin egna fotobok, men även
titta på andra medlemmars böcker som dom har gjort.
April: vi pratade på att fråga Ingemar C om han kunde visa lite om bildkomposition antingen i mars
eller april, Christer kontaktar Ingemar och frågar hur han kan.
Kan han inte så visar Anna sina bilder från Spanien och ev lite Imovie, annars flyttar vi Annas
bildvisning till hösten.
Maj: här vill vi ha en liten foto-promenad och är det fint väder kanske vi fikar utomhus, mer info om
detta kommer närmre träffen.
Juni: i juni har vi vår årliga Gökotta. I år blir det antingen 2/6 eller 9/6. Plats bestäms senare.
September: inget planerat ännu
Oktober: inget planerat ännu
November: inget planerat ännu
December: nu kör vi en klubbtävling, Inför Östsvenskan.
Telefonlista: vi bestämde att en telefonlista över våra medlemmar ska göras och skickas ut till alla
medlemmar. Då kan vi lätt kontakta varandra ifall vi ska ut och fotografera och vill ha sällskap.
Vetlanda Festen: den 25 maj är det dags igen för Vetlanda Festen. Vi bokar plats för ett bord samt
de som vill och kan ”minglar” runt på området och fotograferar.

Efter fikat satte vi igång med lite visning av hur man ändrar storlek på bilderna i Photoshop och Lightroom.
Vi hade även böcker upplagda för att kika på.
Kvällen avslutades med att ordförande tackade alla för deltagandet!
Mötesordförande tillika sekreterare

/Marianne Lindblom/
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