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INLEDNING

Vi har ALLA andra intressen utöver fotografering såsom familj, jobb, vänner, trädgård, vad nu det vara månde. Det måste vi vara medvetna
om och anpassa klubbens verksamhet till detta faktum; man kan inte ”springa” på allt. Genom att planera årets verksamheter kan det
förhoppningsvis skapa möjligheter för fler att delta i inplanerade aktiviteter.
Denna Handlingsplan har arbetas fram av Styrelsen och därefter diskuteras på december månadsmöte för avslutande
justeringar/kompletteringar.
I presentationen bör cirkatider anges för de olika aktiviteterna. Ansvariga för huvudaktiviteterna bör utses (inte nödvändigtvis
styrelsemedlemmar). Utvalda ansvarar för genomförande och återkoppling till Styrelsen.
Handlingsplanen skall därefter att ligga till grund för budget.

1.1

SYFTE

…att för klubbens medlemmar presentera ett förslag på aktiviteter för 2021.

1.2

ANSLAGSTAVLAN

Vi skapar en ny rubrik på hemsidan som heter “Anslagstavlan”. Den skall ligga öppen utan krav på inloggning och den skall handla om vad
som pågår under aktuell månad samt kommande månad, då baserad på beslutad handlingsplan.
Styrelsen föreslår aktuella aktiviteter i samråd med berörda aktivitetsansvariga och stämmer av lämpliga tidpunkter för valda aktiviteter.
Vi informerar via Facebook om uppdateringar på Anslagstavlan och det är styrelsens förhoppning att alla regelbundet skall besöka hemsidan
för att hämta information och hålla sig uppdaterad om vad som är på gång.
Ambitionen är att man, i god tid, skall kunna göra sina egna val bland föreslagna aktiviteter.

Verksamhetsplan_2021

1

Verksamhetsplan – 2021
2

VÅRSALONGEN

Huvudansvarig:

Mia E, Björn Ö, Monica Z

Projektgruppen har startat sitt arbete

Nr Aktivitet

Ansv.

Start

1

Slutföra arbetet med Mall

Rolf W

Påbörjats

2

Marknadsföra Bildbanken

3

Arrangeras som studiecirkel

4

Projektvägg

5

Zooma in Lerum - tävling

3

Slutfört

Kommentar

Något beslut att
genomföra aktiviteten
har inte beslutats!

MÖTEN

Huvudansvarig:
3.1

Klart senast

Mia E

MEDLEMSMÖTEN

Ojämna månader: första onsdagen, klockan 18.30
Jämna månader: första måndagen, klockan 18.30

3.2

ÅRSMÖTE

Mötestillfälle: Onsdagen den 17 mars, 2021, klockan 18.30
En stadgeändring måste genomföras där bildbanken skall inbegripas i stadgarna; implementeras i enlighet med gällande regler

3.3

NYTILLKOMNA MEDLEMMAR

Presentation av klubben och dess aktiviteter för att skapa en flygande start för nytillkomna, genomförs en gång per termin
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LFK TÄVLINGAR

Huvudansvarig:
4.1

Jon Wanglöf

LFK MÅNADSTÄVLING (SPARBANKEN ALINGSÅS PRIS

Genomförs som tidigare, dock med möjligheten att bidra med 1, möjligen, 2 bilder på angivet tema per tävlingstillfälle. Tävlingsgruppen
beslutar.
I denna tävling koras ”Årets Fotograf”

4.2

LFK KREATIVA UTMANING

2 ggr per år med konstnärlig frihet – tävlingsbestämmelser skall utarbetas och presenteras. Inlämning maj samt december. Andra klubbar
genomför bedömningen. Bilderna levereras i digital form. Det är frågan om Din Bild - Din Historia (citat Adobe).
De bästa bilderna från respektive tävling värderas tillsammans för att kora årets Klubbmästare

5

ÖVRIGA TÄVLINGAR

Huvudansvarig:

Pelle Holmberg



Västsvenska Fotoexpo



Göteborgsmästerskapet



RIFO



Nordiska mästerskapet



SM Foto
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STUDIECIRKLAR / KURSER

Huvudansvarig:

Monica H

En studiecirkel innehåller minimum 3 ggr. Utvärdering skall göras efter avslutad cirkel.
Förslag till studiecirklar enligt följande:


Underhåll och uppdatering av PC och MAC. Back up av bilder etc



Studiofoto



Bildbehandling i LR och PS



Kamera- / Fototeknik



Exportera från LR och PS (utskrifter)

Monica går igenom förslagen och lägger upp en plan på genomförande, alla eller delar av.

7

UTFLYKTER / FOTOTEKNIK

Huvudansvarig:

nn (fråga David)



Nyårsfotografering (bjud in Fotoklubbarna från Uddevalla och Alingsås)



Stads/Street/Arkitektur fotografering



Kvällsfotografering



2 st under året; fotoutflykt med bildredigering i efterhand
Förslag till teman:
o

Fokus Stacking i landskapsfoto, dynamiskt omfång i bild, Samma motiv för jämförelse med olika objektiv.

o

Makrofotografering

o

Kvälls- och nattfotografering med ljusmålning

o

Abecita Konstmuseum (Fotoutställningar), Borås – guidad tur samt diskutera komposition och teknik

o

Konstmuseet, studera ett konstverk, måla med kamera
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FOTORESOR

Huvudansvarig:

nn

Våravslutning med övernattning.
Förslag:


Torpet Freden i Partille. Hyra 1000 kr per byggnad och dygn, Var ute i god tid för bokning i juni. Friluftsfrämjandet i Partille
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/partille/torpet-freden/Torpet-Freden/



?

9

ÖPPET HUS

Huvudansvarig:

Jörgen/Bengt?!

Varannan vecka öppet hus mellan 18.00-21.00
Förslag till aktiviteter:

10



Kamera-loppis en gång under året



Föreläsare, en gång på våren samt en gång på hösten



Bildsnack, komposition etc



?

BIBLIOTEK

Huvudansvarig:

nn

Samla all litteratur och andra skrifter som rör foto. Bokhylla i lilla rummet. Organiserad utlåning
Register skall finnas på LFK Hemsida
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BILDBANKEN

Huvudansvarig:

nn

Skall organiseras innan Vårsalongen, där konceptet presenteras.

12

AKTIVITETER FÖR LOKALHYRA

Huvudansvarig:

Erika?

Årshyran ligger på ca 60.000 kr! Klubben måste skaffa dessa pengar bland annat med betalda uppdrag.
Bildbanken är ett sätt att finansiera hyran; vad övrigt kan bidra?

13



Medlemsavgiften



Fotouppdrag hos hyresvärden – Evolution, summa SEK 24.000. PÅGÅR!



Bidrag att söka – Kommunen, Sparbanken, Länsförsäkringar, Lerums Energi



Andra uppdrag?

ENKÄT – 2022 (GENOMFÖRS UNDER 2021)

Huvudansvarig:

nn

Klubbens medlemmar står på olika nivåer vad gäller fotografering i alla dess former. Vi har också olika ambitioner vad gäller fotografering. Det
är intressant att veta hur var och en av oss resonerar, vilket då ger möjlighet att anpassa framtida handlingsplaner.
Styrelsen föreslår en enkätundersökning där alla medlemmar ger sina bidrag. Alla svar skall givetvis kunna lämnas in anonymt.
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