
Hej Biofoting i Syd
Välkommen till planeringsmöte lördagen 2017-01-14 kl. 12.00 – 17.00.
i Studiefrämjandets lokaler, Fabriksgatan 2A Lund (ca 500 m från stationen, se karta). 

Det är dags att planera och bestämma nästa års verksamhet så din medverkan är 
både viktig och värdefullt. Vi ser helst att du föranmäler din närvaro via mail men det 
finns lite extra korv och fika så glömmer du är du välkommen ändå. Om du är 
förhindrad att delta så kan du maila in dina tankar, idéer och förslag så finns de med 
under diskussionerna på träffen.

Efter våra diskussioner så fikar vi och sedan tittar vi på bilder. 
I år behöver vi sex bildvisare som ska visa korta bildprogram med 20 bilder. Varje bild 
ska visas i exakt 20 sekunder, vilket ger varje fotograf 6 minuter & 40 sekunder för att 
presentera och kommentera sina bilder. (20 bilder/20 sek per bild= 6 min 40 sek). 
Anta utmaningen och anmäl dig i förväg, först till kvarn gäller. Detta sätt att 
visa/presentera sina bilder har de senaste åren använts på naturfotofestivalerna i 
Oslo och i Vårgårda. Är du osäker på det tekniska så hjälper vi till på plats.

Därefter blir det bildkritik, tag med dig 3 bilder på ett USB-minne så diskuterar och 
bedömer vi bilderna tillsammans.  Vi får vi se hur många vi hinner med.

Sänd in föranmälan och ev. förslag till mail: tomas.hansen@comhem.se (senast 12/1)

Hälsningar
Ledningsgruppen
Biofoto Syd

mailto:tomas.hansen@comhem.se


Studiefrämjandet, 
Fabriksgatan 2A 
222 35 Lund.

Parkera kan du göra 
inne på gården 
eller i angränsande 
gator t.ex. 
Lokförargatan.
(för er som var med 
på Lightroom-kursen 
så är det samma 
byggnad men ej 
samma lokal)

Program
Start (12:00)
• Vi börjar med några smala kokta så att vi får energi inför träffen.

Biofoto Syds verksamhet
• Gångna årets aktiviteter
• Ekonomi
• Val av Ledningsgrupp ( Nuvarande: Arne, Bo, Curt, Lennart, Maria, Rickard och Tomas)
• Årsmötet 2017, info och diskussioner
• Medlemmarnas förväntningar på Biofoto inför 2017
• Förslag på verksamhet och aktiviteter
• Öppen diskussion
• Prioritering av förslagen
• Övrigt

Kaffe, bildvisningar, bilddiskussioner
• Sex korta bildvisningar á 20 bilder
• Bildkritik

Avslutning (17:00)

Norra gångbron 
över 

spårområdet


