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Nyhetsbrev från Fotoklubb Fornby 

Det är mycket som händer i Fotoklubb Fornby nu och framöver! Det är 
viktigt att alla medlemmarna ska få veta vad som är på gång så är det 

viktigt med en kortfattad och samlad information. Det hoppas vi nå med 
att skick ut ett nyhetsbrev 4 gånger om året. Informationen som finns i 

nyhetsbrevet kommer givetvis också att finnas på hemsidan. 

 
Upptakt vårterminen 2020 

Onsdagen den 5/2 klockan 19:00 är det upptakt för vårterminens 
fotokurser. Utbudet är som vanligt mycket stort: 
 

 
 
Lokalerna 

Som redan känt så har våra lokaler drabbats av problem med avloppet. 
Men det går fort framåt med reparationerna och det är i det närmaste klar 

för gjutning av golven. 
 

Föredrag 

Planeringen inför vårens föredrag är i full gång. Denna gången kommer 
troligen föredraget att bli på en söndag eftermiddag utifrån den tilltänkta 

föredragshållaren (det får bli hemligt vem det är ett tag till). 
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Årsmötet 
I år är årsmötet den 19/2. Du kommer väl och ger synpunkter på 

verksamheten under året som gått och idéer på verksamheten kommande 
år? 

 
Tävlingsverksamhet 

Fotoklubb Fornby har traditionellt varit en fotoklubb som avstått från att 
ha fototävlingar på våra möten. Vi har ägnat oss åt andra saker som t ex 

utflykter, utbildningar, ljussättningsteknik etc. Vi kan dock märka ett 
intresse hos våra medlemmar att delta i olika fototävlingar. Då är det bra 

om det finns möjlighet att tävla för Fotoklubb Fornby. Därför har ett 

beslut tagits i styrelsen om att ansluta Fotoklubb Fornby till RIFO, 
Riksförbundet svensk Fotografi. 

 
Facebookutmaningen 

Kom ihåg att lägga ut bilder i Facebook-utmaningen! Du hittar 
utmaningen om du söker på ”Fotoklubb Fornby” och ”Veckans bild”!  
 
 

 
 

 
 

Utflykter och resor 
Vi planerar ett antal utflykter och resor under våren och hösten. Kolla på 

www.fotoklubbfornby.nu vad som är på gång! 

http://www.fotoklubbfornby.nu/

