
Kallelse årsmöte FK Zoom 14 februari 2023
i Fiskingegården, Asker.

Hej alla medlemmar, nya som gamla. Här kommer kallelsen till årsmötet som äger
rum tisdagen den 14/2-2023 kl 18:30 i Fiskingegården, Asker. (Karta för att hitta
dit).

Anmäl er senast fredag den 10/2. (För att garanteras tårta)
Ni anmäler er till Johannes.
073 - 657 65 20 / johannesnennelarsson@gmail.com

Nedan följer viktig information!

Förhandlingar - Fika - Föreläsning

Vi börjar mötet med de traditionella årsmötesförhandlingarna.
Bifogat har ni kvällens dagordning och styrelsen förslag på medlemsavgift
för verksamhetsåret 2023. Övriga dokument får ni på plats.

Vi hoppas att vi blir ett stort antal medlemmar då detta är viktigt för föreningen
och beslutsunderlaget på mötet.

Har ni minsta fråga kring årsmötet tveka inte att höra av er till styrelsen
eller Johannes.

Efter förhandlingarna så fikar vi.
Vi kommer såklart hålla hårt på traditionen som innebär att
klubben bjuder på kaffe och tårta på årsmötet.
Har ni några allergier önskar vi få veta detta så snart som möjligt och
senast fredag 10/2.



När vi fikat klart och så är det dags för kvällens huvudnummer: Erik Malm.
Han kommer vara med via länk och hålla ett digitalt föredrag om ICM.

Erik Malm i sin favoritmiljö. Foto: Tom Svensson

Erik Malm är specialiserad på en kamera-målningsteknik som kallas för "Intentional
Camera Movement (ICM)", där han förflyttar kameran på olika sätt under längre
exponeringstider.
Han har också ansträngt sig för att utveckla denna teknik, vilket ger de resultat som
ni kommer se i bilderna.
Med denna perfektion har han skapat en unik nisch mellan traditionellt måleri och
fotografi. Han håller nästan alltid sina kameror i handen och använder
exponeringstider från cirka 1/30 av en sekund upp till 30 sekunder, ibland till och
med längre. Naturligtvis är denna teknik inte målet i sig, bara ett sätt att nå det
önskade konstnärliga uttrycket. I datorn, i efterprocessen, görs justeringar av
kontraster och färgmättnad.

Ni kan se mer av hans bilder på: https://erikmalm.com

Hoppas verkligen vi ses på årsmötet och glöm inte att anmäla er till
Johannes.

// Styrelsen FK Zoom
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