Hej Biofoting i Syd
Välkommen till planeringsmöte lördagen den 2017-12-02 kl. 12.30 – 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 för BioFoto Syd 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. Vi blir gärna fler i ledningsgruppen.
Efter våra diskussioner så fikar vi och sedan tittar vi på ett bildprogram av vår
medlem Roy Andersen och så avslutar vi med 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.
Regnskogens färgrika och kamouflerade småkryp
Vi gör en resa tillsammans där vi med hjälp av bild och ljud upptäcker en liten del av
den fantastiska mångfald av artrikedom som finns i det lilla djurlivet i Amazonas olika
hörn.

Roy Andersen har nischat sig som naturfotograf med en speciell förkärlek för det lilla färgrika
och arkitektoniska i såväl den tropiska som den inhemska naturen.
Då Roy alltid har varit äventyrslysten av sig har han vidga sina vyer genom att resa till minst ett
fyrtiotal olika länder och på så sätt haft möjligheten att komma nära både naturen och
människorna världen över. Det har varit så vitt skilda äventyr som vandringar i Himalaya, dyk
under Grönländska isberg och turer på Amazonfloden med balsaflotte. Det har blivit ett flertal
resor till Sydamerika och Amazonas regnskogar i Bolivia och Ecuador där han bl.a. haft förmånen
att få vara delaktig i Shiwiar-indianernas vardag och upplevt deras jakt med giftpilar och blåsrör.

Sänd in föranmälan och ev. förslag till mail: tomas.hansen@comhem.se (senast 28/11)
Hälsningar
Ledningsgruppen
Biofoto Syd

I samarbete med:

Program
Start (12:30)
• Vi börjar med några smala kokta så att vi får energi inför träffen.
Biofoto Syds verksamhet (13:00)
• Gångna årets aktiviteter
• Ekonomi
• Val av Ledningsgrupp ( Nuvarande: Arne, Bo, Curt, Lennart, Maria, Rickard och Tomas)
• Medlemmarnas förväntningar på Biofoto inför 2018
Förslag på verksamhet och aktiviteter - grupparbete
• Prioritering av förslagen
• Övrigt
Kaffe med tilltugg
• Bildföredrag av Roy Andersen
• Bildkritik

Avslutning (17:00)

Studiefrämjandet,
Fabriksgatan 2A
222 35 Lund.
Norra gångbron
över
spårområdet

Parkering i direkt
anslutning kräver
telefon-app. Lite
längre bort är det
vanliga automater
t.ex. på
Lokförargatan.

