
Program för våren 2018

17/1 Då samlas vi för att packa våra påsiktsbilder som ska skickas till RIFO 2018. Såklart 
kommer vi att prata och diskutera om våra bilder.
Har ni digitala bilder som ni också vill diskutera om, ta med dessa på en usb sticka.

31/1 Denna kväll kommer vi att jobba med att välja ut bilder för vår presentation i 
Sundsvall inför RIFO 2019.

Det ska vara Österlenbilder som lockar folk till att besöka Österlen, så djupdyk i era arkiv.

Medlemmarna tar med sig max. 20 bilder på ett USB minne. Senast den 24 Jan. ska ni 
meddela Krister om ni kommer med bilder så vi vet innan hur mycket bilder vi får ihop.

14/2 Klubbtävling: Påsikt svart/vitt, tema "kärlek eller vänskap"

Det är även "Vänd upp" så ni ska ha med två bilder av temat och efter vi kört vänd upp så 
väljer ni ut den bild som ni vill deltaga i klubbtävlingen med.
I vänd upp, blandas bilderna och vi får två bilder var som sedan varje person ska ge sin 
kritik på. På detta sätt tränar vi oss i att prata om bilder och ge konstruktiv kritik.

28/2 Klubbtävling: Digital bild svart/vitt, fritt tema. Vi går igenom nästa 
klubbtävlingstema "Kollektion" genom att titta på kollektioner från RIFO tävlingar.

14/3 Klubbtävling: Påsikt färg, tema "kollektion" 3-5 bilder. Vi går igenom nästa 
klubbtävlingstema "En fjäder"

28/3Klubbtävling: Påsikt färg, tema "En fjäder"

11/4 Årsmöte, med utnämning av "Årets bild" i de olika klubbtävlingsklasserna. 
Klubbtävling: Digital bild färg, fritt tema. Vi går igenom nästa klubbtävlingstema "Triptyk" 
Ni som inte vet- Goggla och sök på nätet.

25/4 Klubbtävling: Påsikt svart/vitt, tema "Triptyk". Vi går igenom reglerna för vår 
minimara som är på nästa klubbmöte.

9/5 Denna kväll har vi vår minimara. OBS vi samlas redan kl.18.30 på klubblokalen.

23/5 Redovisning av minimaran. Vi röstar som vi gör när vi har vår klubbtävling och 
pratar om bilderna. Vi går igenom nästa klubbtävlingstema "Linjer"

30/5 OBS jämn vecka på detta möte. Klubbtävling: Påsikt färg, tema "Linjer"

Det är även "Vänd upp" så ni ska ha med två bilder av temat och efter vi kört vänd upp så 
väljer ni ut den bild som ni vill deltaga i klubbtävlingen med.
I vänd upp, blandas bilderna och vi får två bilder var som sedan varje person ska ge sin 
kritik på. På detta sätt tränar vi oss i att prata om bilder och ge konstruktiv kritik.

10/6 Avslutning. Museum järnvägen i Brösarp. Vi kommer att åka rälsbuss från St:Olof 
kl.13.45, väl framme i Brösarp blir det en timmes paus med fika och sedan återfärd till 
St:Olof.


