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Årsmötet 
Tisdagen 15 februari genomfördes det traditionella 
årsmötet. Under 2021 har vi ju inte haft någon 
ordförande för klubben. 
Funktionen har styrelsen 
fördelat enligt ett rullande 
schema. Vid mötet blev det dock 
ändring på den punkten och 
Olle Johansson valdes till 
klubbens nye ordförande.

Nya i styrelsen blev Åke 
Andersson ( vice ordf.) och 
Håkan Markstedt (suppleant).                             

Åke visade bilder och delade med sig av sina kunskaper 
när det gäller fotografering från gömslen. Han gav dess- 
utom tips om lämplig utrustning. Vidare så fick vi tips 
om olika ställen i vår närhet där det finns möjlighet att 
prova på detta om man är sugen. Närmare info kan fås 
genom att kontakta Åke.

Zanele Muholi 
På Bildmuséet pågår fram till den 8 maj en utställning av den 
sydafrikanska fotografen Zanele Muholi.

Från Bildmuséets infobroschyr: ”I vackra och drabbande verk 
skildrar Muholi livet för svarta hbtqia+-personer i Sydafrika. Här 
finns bilder av kärlek och intimitet, men också starka porträtt av 
människor som har utsatts för hatbrott och riskerar livet för att 
kunna leva autentiskt trots förryck och diskriminering.”

Utställningen är väl värd ett besök från DIG!
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Svar på frågan.. 

…skickas till redaktionen! 

Uppslag 

Om det är så att du har tankar 
och idéer om hur vi skall ut-
veckla verksamheten i 
klubben så tveka inte utan hör 
av dig Olle via 
vinprov05@yahoo.se.

LINSLUSEN 
 Information från din fotoklubb
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Redigering 
Nu får du åter chansen att göra din egen version av en helt 
oredigerad bild. I likhet med förra gången är allt tillåtet. Vi 
fick vid förra tillfället se verkligt fina ”lösningar”. Motiven den 
här gången handlar om en konsertbild och ett porträtt. Skicka 
mail till akand@telia.com så får du underlaget. Bilderna finns 
både i RAW och Jpeg-format. Ange det format du vill ha. 
Kom ihåg att detta inte är någon tävling utan en möjlighet för 
dig att ge din tolkning av bilden.

Inlämning via Wetransfer senast 14 mars till akand@telia.com.

Nedan två av de bilder som kom in vid förra tillfället.

Redigering: Street: Sylvia Nordebo, 
Ekorre: Mats Kyrö

Kommande tävlingar 
NND (Norra Norrlands Distrikt) av Riksförbundet Svensk 
Fotografi  bjuder in till Dubbelexpo. Tävlingen består av två 
delar: Kollektion samt bildspel. 

Regler hittar du på nndfoto.com och fliken tävlingar. Sista 
inlämningsdag är 31 mars. Inskick och betalning sker av 
deltagaren direkt till arrangerande klubb. Mer info om detta 
kommer snart.

Klubbmästerskap: I likhet med fjolåret kommer det att 
vara en helt digital tävling. Enstaka bild samt kollektion är det 
som gäller. Svartvitt eller färg, det är upp till dig att välja. Sista 
dag för inlämning är i samband med aprilmötet (19 april). 
Inbjudan kommer senare per mail. 
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Snabbcup 

Januaris snabbcup hade temat 
”Vinterlek”.  Vinnare Peter 
Lindegren med Bert Grahn 
som två och Eva Liedgren på 
tredje plats.  

 

Foto: Peter Lindegren

Formation 

Formation är temat för nästa 
snabbcup. Bilderna till 
akand@telia.com via 
Wetransfer senast 7 mars.

Umeå 400 år 
Planeringen för en utställning 
i samband med Umeås 400-
års jubileum pågår. Vi har träff 
på gång med Västerbottens 
Museum för att ta del av deras 
gamla bilder. Tanken är att vi 
skall matcha dessa bilder med 
nytagna foton från/på samma 
motiv.

Vi återkommer med mer info 
på nästa klubbmöte.
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