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SYFTE 

Vårsalongens syfte är flerfaldigt. 
  • att visa på mångfalden och bredden i Lerums fotoklubb. Alla som vill ställa ut ska få vara                  
    med. Alla som ställer ut gör detta under likartade förutsättningar.
  • att ge medlemmarna i klubben möjlighet att utveckla sin färdighet i att hålla utställning och         
    därmed kunna hålla separatutställning eller annan utställning.
  • att ha möjlighet till ett trevligt och givande umgänge i klubben, både under arbetets gång  
    och under festen som ingår i Vårsalongens koncept. 
    (Detta är det ursprungliga syftet som varit med från första Vårsalongen 2009)

MÅL 

Vi vill bidra till ett rikt och varierat kulturliv i Lerums kommun där fotobilder och fotografering är 
en naturlig del. Vi ser Vårsalongen som en möjlighet att berätta om oss och vår verksamhet. Det 
är även en kontaktyta mot allmänheten där vi kan diskutera och reflektera över fotografiska bil-
der och fotografi som helhet. Vi vill genom att visa vår positiva anda locka nya medlemmar.

ANMÄLNINGSTID 
 
På utvärderingen 2016 bestämdes att även i fortsättning ha ”först till kvarn” av väggplatserna.  

Vi kommer att släppa platserna söndagen den 29 jan kl 21.00 och man mailar  
till följande mailadress: utstallning@lerumsfotoklubb.se De 10 första mailen erhåller en 
väggplats. Vi kommer också upprätta en reservlista. Skriv i mailet vilken plats du är intresserad 
av, vägg eller svävande. Alla kan får medverka med 3 digitala bilder.  
För att vara med på vårsalongen så måste man vara betalande medlem i Lerums fotoklubb 
och vara med på de 2 obligatoriska träffarna.  
 
Alla bilder har samma värde var/hur den än visas på vårsalongen. Lerums Fotoklubb är för alla 
och där fotografer möts. 

VÅRSALONGEN.,  
 
Årets fotoutställning 2017 år 9:e gången och är ständigt under utveckling.  
Vad är vårsalongen? När klubben startades 2008, frågade David om en fotoutställning kunde 
hållas i klubben 2009. Dåvarande styrelse godkände detta evenemang. Då var det utställarna 
som fick betala för Tingshuset och övriga kostnader.  
Allt eftersom åren gick, mer medlemmar blev intresserade, så tog klubben den ekonomiska an-
svart. Sen dess har det inte tagits ut någon avgift på medlemmarna att delta på vårsalongen. 
vi har haft lotteri har vi haft i några år,  Ahlséns Foto har skänkt 1:a priset i lotterit som är en 
förstoring. 2:a och 3:e pris var under några år vykort  som sponsrades av Centraltryckeriet. 
Sista året ändrade vi det till en fotobok samt en förstoring.  
Lägsta antal utställare har varit 8-10 personer. Som mest har vi varit 21 st. och då hade vi 
vikväggar i mitten av lokalen, men det fungerade inte så bra.  
Vi försöker komma med förändringar varje år, utifrån föregående års vårsalong och utvärdering. 
När vi kom på iden med svävande bilder så kunde fler medlemmmar medverka. På utställningen 
2016 slog vi rekord med 32 utställare.
Förra årets svävande bilder blev succé bland besökarna. Detta kommer vi fortsätta med,  
Under några år har vi haft olika föredrag. Vi känner att vi behöver testa något nytt. Årets nyhet 
kommer att vara digitala visningen av medlemmarnas bilder.  



VÅRSALONGENS ALTERNATIV 
 
STORA VÄGGEN,  
Ni som har varit med på Västsvenska Fotoexpo 2017 med era påsiktsbilder 
garanteras en väggplats. Gäller endast tävlande bilder. 

ÖVRIGA VÄGGPLATSER. 10 PLATSER 
Först till kvarn gäller. Dessa platser gäller ej för de som väljer expoväggen (man 
kan inte vara med på två väggar) Krav att hänga på väggen är att bilderna är 
inramade eller bakom passepartout, på kapa eller canvas.   
Bredden är 175 cm på väggytan 

SVÄVANDE BILDER. 
2 garanterade bilder (1 stående/kvadratisk 1 liggande) om du ej medverkar på 
vägg eller expovägg. (om alla medlemmar ställer ut) Målet är 150 svävande bil-
der. Om målet inte nås, får även väggutställarna vara med.  
Bilderna numreras 1-5. Bild 1 och 2 är garanterad. 
 
DIGITALA BILDER 
Nyheten för 2017, digitala rummet, (fd föreläsningsrummet) 
3 bilder/medlem 3500px på längsta sidan max 5 mb stor.  
Målet är 300 bilder (detta tar ca 20 minuter att titta på) 

DATUM FÖR TRÄFFAR 
 
7 feb. OBLIGATORISK  Gruppsammansättning,  
14 feb Ej obligatrisk Mårdv. Floda, Vi pratar om bilder och om att vara med på utställning
16 feb Besök hos Ahlséns Foto, prata om bland annat utskrifter 
5 mars DEADLINE (ingen träff) Alla bilder ska vara inne, mallstruktur ska vara inskickad 
12 mars OBLIGATORISK,  Tingshuset, Väggplatser utdelas, fotografer fotograferas. Grupperna 
träffas. 
4 april Mårdv. Floda. ej obligatorisk Pysselkväll 
12 april Mårdv. Floda. ej obligatorisk Pysselkväll och inrapportering att allt är klart. 
21 april Upphängsningsdagen. Ej obligatoriskt, mer info kommer. 
22-23 april VÅRSALONGEN

ARBETÉSGRUPPER (VARJE GRUPP SKA INNEHÅLLA MINST 3 PERSONER)  
 
•Expoväggen (ansvarar att bilderna kommer upp på väggen) 
•Väggen (ansvarar för att fotografer får rätt plats samt upphängning) 
•Svävande bilder (ansvarar för uträkning och upphängning av svävande bilder)
•Vikvägg (ansvarar för att bilder sätts upp på vikväggarna)
•Katalog (ansvarar för att katalogen blir färdigställd)
•Poster (ansvarar för poster samt bild till fb och hemsidan)
•Servering (ansvarar för fika till besökare under utställningen)
•Festen (ansvarar för maten till festen som hålls på lördagskvällen)
•Porträtt (ansvarar för att bilderna på fotograferna fotograferas och redigeras)
•Korrektur (ansvarar att allt läsbart korrekturläses och rättas)
•Sponsorer (ansvarar för sponsring)
•Lotteri (ansvarig Casandra Johansson)
•Utskrifter (ansvarar för att utskrifterna finns på plats) 
•Städteam (ansvarar att det ser rent och snyggt ut under utställningen) 



Kontaktuppgifter 
 
Mia Johansson   0762 39 62 53 
David Lindblad  0739 76 76 98
   
mailadress 
utstallning@lerumsfotoklubb.se


