Kära klubbmedlemmar!
Så är vi inne på ännu ett nytt verksamhetsår. Och årsmötet har åter en gång valt mig
som ordförande! Ja, jag får väl bara tacka för förtroendet.
Men jag börjar känna mig lite som en del av fotohistorien som vi studerar i cirkeln
”Fotografiets historia” – ja, jag har inte suttit ordförande sedan 1800-talet, men det har
blivit några decennier nu.
Det får mig att fundera över hur vi ska kunna få lite föryngring i klubben.
Föreningsverksamhet är ju ingen populär sysselsättning bland de unga (möjligen
undantaget idrott), som ju heller fördjupar sig i sina mobilskärmar och det ”sociala” applivet.
Att ta (mobil)bilder i tid och otid är ju annars en populär sport i våra dagar, så intresse
för digitala bilder saknas ju inte. Men hur kanaliserar man det intresset till att lära sig mer
om bildkomposition och kamerateknik – och till att söka sig till en förening med
entusiastiska gamlingar och ”prata bilder”?
Nu är det väl inte de allra yngsta som vi i första hand kan tänkas rekrytera utan snarare
de medelålders som fotograferar familj, natur och fritid och som vill utveckla sin fotografi.
Känner du inte några sådana i (den yngre) vänskapskretsen som du kan locka till
klubben? Ta gärna med dig tillfälliga gäster till klubben, kanske kan intresset väckas.
På årsmötet kunde vi också i Arnes tillbakablick i verksamhetsberättelsen se att vi som
vanligt haft ett innehållsrikt år. Jag hade också nöjet att överlämna diplom till
medlemmar som haft framgångar i årets tävlingar. Jag vill här än en gång gratulera
årets klubbmästare:
I svartvitt: Erling Pedersen; i färg: Ragnar Andrén; digitalt: Ragnar Andrén.
Klubbmästare totalt 2015: Ragnar Andrén.
Ragnar Andrén erövrade även Hans Kardells skulptur i trofétävlingen.
Glöm inte att berätta för dina vänner och bekanta att tretton medlemmar i fotoklubben
ställer ut på Mariacaféet just nu – du har väl själv varit där och tittat, frossande i
fastlagsbullar?
Vi ses i fotoklubben!
Bengt Svensson
ordförande

