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Avklarade
programpunkter
2020

År 2020 blev ett rörigt år
p.g.a. pandemin. De
vanliga personliga
träffarna kunde bara
utföras 14/1 - 10/3.
Resterande möten blev
antingen inställda,
utomhus eller digitala. 

Tisdagen den 14 januari
Mötesledare Bengt och
Lasse

Lars Ternblad visade ett
bildspel på ca 20 minuter
som han kallade för: ”Att
våga gå utanför ramarna.”

Vi såg och diskuterade ett
program från UR-play som
heter ”Att jobba med ett
avskalat bildspråk” ca
37min.

Analys av några inskickade
medlemsbilder

Tisdagen den 11 februari
Mötesledare Åke och Åsa

Naturfotograf Theodor Paues
kom och berättade bland
annat om podcasten
Fotografen och landskapet.

Hemuppgift: Välj en fotograf
som Theodor Paues
intervjuat, titta på dennes
bilder, bli inspirerad och
fotografera själv. Skicka
högst två av dina bilder till
Mats Berglind via mejl eller
helst med WeTransfer.

Tisdagen den 12 maj 
Inställdes på grund av
coronaviruset!
Mötesledare Mats och Åke

Vi skulle ha sett på och
diskuterat filmen "Bildfrön
och bildspråk".

Bildtävling på tema "En bild
som inspirerats av en film"

 

16 maj och 17 maj

Kurs med Jan Pedersen 
hölls i kvarnhjulet i stora
salen med avstånd till
varandra. För de som inte
ville närvara personligen
kunde delta digitalt och följa
hela kursen bägge dagarna.
Inbjudan till kursen kom i
ett separat mail.
 
Söndagen den 31 maj

Modell fotokurs med Jenny
Purone kom att hållas
utomhus i Tyresö slottspark
- inbjudan kom i ett separat
mail.

Onsdagen den 10 juni
Avslut för vårterminen hölls
utomhus. Vi träffades
klockan 18.00 vid Tyresö
slott , nedanför
slottskrogen. Vi fick besök
av två hundar med skötare
visade upp sina konster. Vi
fick massor av roliga bilder
på dom.

Klubben bjöd på smörgås
och fika på Notholmen.
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Jenny Purene berättar och visar bilder.
Foto Lars Ternblad

Tisdagen den 20 oktober
Bengt Pettersson och Lars
Pettersson höll i mötet.

Då vi inte kunde träffas som
vanligt körde vi  lite
kvällsfotografering runt
Tyresö Centrum. Temat var
"Bilder i gatlyktans sken". 

Lördag, söndag 7-8
november
Kurs i Photoshop del 3 med
Jan Pedersen för klubbens
medlemmar. Lokal var
Kvarnhjulet stora salen.
Priset var 500 kr. Mer info
kom på ett utskickat mejl.
Man kunde också deltaga
online.

Tisdagen den 17
november
Eva Pettersson och Mats
Berglind höll i mötet.

Mötet var digitalt och sändes
via zoom kl 19. Bosse
skickade ut digitala
inbjudningar på mail. Vi fick
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Helgen den 15-16
februari
Jan Pederssen
Photoshopkurs.
Subventionerad kursavgift
för medlemmar. 

Tisdagen den 10 mars
Mötesledare Mats och Bosse

Obs! Årsmöte. Eventuella
motioner lämnades till
styrelsens epostlåda senast
den 29:e februari.

Alla årsmöteshandlingar kan
hämtas här:

Dagordningen för årsmötet 
Verksamhetsberättelse för
2019 
Bokslut för 2019 
Budgetförslag för 2020 
Förslag till nya stadgar 
Dagordning för extra
föreningsmöte

För att klubba igenom
eventuella stadgeändringar
behövde vi ha ett extra
föreningsmöte vilket också
var förklaringen till den sista
dagordningen.

Jan Bergström visade ett
bildspel från Abisko.

Tisdagen den 7 april
Inställdes på grund av
coronaviruset!

Mötesledare Åsa och Eva

Niklas Virsén från Fröstad
fotoresor skulle ha berättat
och visat bilder.

Vi skulle ha tagit med
oanvända fotoprylar och
köpt/bytt/sålt till varandra!

Tävling på tema Arkitektur.
Tre bilder presenterade på
ett papper.

Lördagen den 9 maj 
Inställdes på grund av
coronaviruset!
Fotodag arrangerad av
Tyresö Fotoklubb.

Fredag - Söndag den 10-
12 juli 
Kurs i makrofotografering
med fotograf Jan Pederssen
för intresserade medlemmar.
Pris 900 kr per person.
Inbjudan kom i ett separat
mail.

Tisdagen den 25 augusti
Höstens första möte. Träff
vid Tyresö slott vid stora
eken nedanför restaurangen
klockan 19.00. Övning med
att fotografera flera
afghanhundar. Eva
Pettersson och Mats Berglind
höll i mötet och instruerade.
Eget fika medtogs.

Tisdagen den 22
september
Åke Lundeqvist och Åsa
Starfjord höll i mötet.

Vi träffades klockan 19.00
vid parkeringen där
Nyforsvägen tar slut. 

Vi tränade kreativ
fotografering med sparsamt
ljus och med rörliga motiv
eller med rörlig kamera.
Kamera, stativ, ficklampa
och andra ljuskällor
användes.

Lördagen den 10 oktober
Modellfotokurs med Jenny
Purone i Tyresö Slottspark
klockan 10:30 - ca 12:30. Vi
träffades vid
handelträdgårdens
parkering. Eget fika.

Jenny höll i kursen med
modeller bland höstlövenen
och efteråt gick hon igenom
lite redigeringstips via Zoom
till alla som ville koppla upp
sig. Priset var 400 kr

Fredag - söndag den 16 -
18 oktober
Utflykt till Bosse Hedmans
lantställe med bl.a.

se en föreläsning om ljus av
Jan Pedersen. Vi fick även
en fotouppgift nämligen att
ta bilder med sidljus som
läggdes upp på klubbens
facebooksida.

Lördagen den 19
december
Höstavslutning. Samling
utomhus vid Kolardammen
klockan 10.00. Fotografering
av omgivningarna. Var och
en fick ta med eget fika.

Övrigt
Två fotouppgifter under
våren och två på hösten
företogs på facebook då
coronaviruset omöjliggjorde
fysiska medlemsmöten.
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Medlemsutsällning, Föredrag
av Jan Pedersen och Jenny
Peronne med mera. 

 

mörkerfoto. Inbjudan har
skickats via mail. 
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