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Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi.  Skickas via e-post en gång per månad (eller 
oftare om behov finns).  Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF. 

Ledmotiv 
Aktuell information från RSF.  Vi börjar med att berätta 
att RSF Årsbok 2017/2018 nu är på väg ut till klubbarna. 
 
RSF Klubbtävling introducerades förra året.  Tanken är 
att båda stora och små klubbar ska ha samma möjlighet 
att kunna nå framgång, eftersom alla klubbar får delta 
med 10 bilder.  Nu kan vi redovisa resultatet från andra 
årgången av RSF Klubbtävling.  
 

RSF Årsbok 2017/2018 
 

 
Omslagsfoto: Bertil Sterner, Falköpings FK. 

 
RSF Årsbok 2017/2018 är färdigtryckt och leveranser 
har startat under vecka 46.  Alla som har beställt eller 
har en liggande beställning borde därmed kunna få 
böckerna under november i god tid för klubbarnas 
decembermöten.  Som en tidig julklapp med andra ord. 
 
Beställningar på 4 ex och fler skickas från tryckeriet – 
Exakta Vindspelet AB.  Det betyder att det kommer en 
paketavisering (avi/SMS) från en avsändare man kanske 
inte känner igen.  Hämta ut paketet direkt så undviker 
vi onödig returhantering.  Försändelser upp till 3 
årsböcker kommer att skickas som brev direkt från RSF, 
men även dessa kan ju hamna hos postombudet. 
 
Länk med mer info, bl.a.  om publicerade fotografer 
finner du här. 
 

RSF Klubbtävling 
Resultatet för RSF Klubbtävling 2017 är nu klart.  Det 
blev en rejäl ökning av antal deltagande klubbar.  Hela 
41 st. jämfört med 24 förra året.  En annan glädjande 
upptäckt är ett par ”nya” namn bland klubbarna. 
 
Bilderna bedömdes av tre medlemmar i Bekkalokket 
Fotoklubb, Bergen, Norge:  
Roald Synnevåg (MFIAP, EFIAP/p, MPSA, BPSA),  
Tom Jarane (EFIAP/b) och Bente Nedrebø (EFIAP) 
 
Klubb Utmärkelse Poäng  
Gagnefs FK Guldmedalj  114   

Skara FK  Silvermedalj  111   

Askersunds FK  Bronsmedalj  99   

FK Zoom  Klubb HM  97   

Falu FK  Klubb HM  94   

Stockholms FK  Klubb HM  94   

Sundsvalls FK  Klubb HM  92   

Ankarsrums FK  Klubb HM  90   

FK Avtrycket  Klubb HM  90   

FK Pan  Klubb HM  89   

Skellefteå FK Klubb HM 89  
 
Max poäng är 150.  
Komplett resultatlista finns på hemsidan – och här. 
 
Individuella priser: 
 
Fotograf Klubb Utmärkelse  

Leif Liss Falu FK Guldmedalj  
Kaj Jörgensen Helsingborgs FK Silvermedalj  
Clas Gustafson Skara FK Silvermedalj  
Peter Reichel Gagnefs FK Bronsmedalj  
Barbro Lindh FK Avtrycket Bronsmedalj  
Mats Jansson Gagnefs FK Bronsmedalj  
 
Vi säger stort grattis till alla duktiga klubbar och 
fotografer och ser fram emot en ännu bättre 
uppslutning nästa år.   
 

Diverse från RSF 
Ett par påminnelser och lite ny information 

RSF Arbetsstipendium 
Det finns ett stipendium för seniorer och ett för 
ungdomar (upp till 25 år).  Ansökan om stipendium 
lämnas av klubbstyrelse och skall vara RSF tillhanda 
senast den 31 december. Stipendiesumman är f.n. 
5000 kr. Läs mer på hemsidan under Kalender. 
 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/arsbok_2017_2018.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/RSF_Klubbtavling-2017_Komplett.pdf
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Riksfotoutställningen 
Kort repetition om Riksfotoutställningen 2018.   

• Alla bilder ska vara uppladdade/postade senast 
den 31 januari 

• Avgifterna ska vara betalda den 7 februari. 

• Länk för uppladdning kommer att vara tillgänglig 
från den 2 januari. 

• Gruppen för Bildspel nu permanent. 

• Inbjudan finns här: bildspel / övriga grupper. 

• All info finns på vår hemsida. Notera att det där 
finns två länkar till frågor och svar – FAQ.  

Medlemsavgift för 2018 
Vi påminner om medlemsavgifterna för 2018.  600 kr 
för fotoklubb och 200 kr för enskild medlem i RSF.  Den 
ska betalas in senast den 30 november 2017 till RSF:s 
bankgiro 135–6856.  

RSF:s Adresslista 
Vi har tidigare år tagit fram en adresslista för RSF som 
har distribuerats under november/december.  Men 
förteckningar blir snabbt inaktuella och all information 
finns ju redan på vår hemsida under info om styrelsen 
och länkar till klubbarna.  Vi har därför bestämt att inte 
skicka ny lista i år. 
 
Klubbar som vill ha kontakt med andra klubbar, t.ex. för 
att bedöma bilder hänvisas alltså till vår hemsida.  Där 
finns för övrigt en notering om vilka klubbar som är 
intresserade av att åta sig bildbedömning. 
 
Uppmaning.  Har ni bytt personer i styrelsen senaste 
året vill vi att ni skickar in nya kontaktuppgifter till oss. 
Om ni inte kommer ihåg när ni senast skickade in 
informationen – gör det ändå för säkerhets skull.  
Inaktuella uppgifter kan medföra att klubben inte nås 
av viktig information och skapar merarbete för RSF. 
 
Använd våra blanketter för kontaktuppgifter som finns 
på hemsidan.  Eller här: Kontaktuppgift klubb. 
 

Omvärlden 
Information om en avslutad och två kommande 
salonger. 

2nd Nordic International Circuit 
Resultatet från detta nordiska samarbete är nu klart 
och finns på Nordiska Förbundets hemsida. 

Swedish International Exhibition 
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer 
såväl som professionella, till vår andra internationella 
salong. Den följer regelverken från FIAP och PSA.  Sista 
datum för bildinlämning är den 15 februari. 
Läs mer här. (På engelska.) 

4th Swedish International Small Print 
Exhibition 2018 
Malmö International Photo Society inbjuder till en ny 
internationell salong för pappersbilder i format A4. En 
sektion för färgbilder.  Dina bilder ska vara framme hos 
mottagaren senast den 31 mars.   
Mer information: Conditions of Entry. 
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High Key!!! 
 

 
 
Göran Zebühr 

 
Göran Gärberg 

  

Material till och dialog med Exponera! skickas till: 
exponera@rsf-fotoklubbar.org 
 
 

Huvudsamarbetspartner 
 

 
 

Glöm inte att utnyttja de medlemsförmåner som vårt 
samarbete med Japan Photo ger medlemmar i 
fotoklubbar anslutna till RSF. 
 
Länkar till mer information: 
Besök Japan Photos hemsida.  
Läs mer om CEWE FOTOBOK.  
Se alla Japan Photos bildprodukter.  
Hitta Japan Photos sju butiker. 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutstallningen_2018-bildspel(2017-11-03).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutstallningen_2018(2017-11-03).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/rifoinfo.html
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Klubbinformation(2017-05-09).pdf
http://www.nordic.photo/
http://rsf-fotoklubbar.org/sweexhib.html
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Conditions%20of%20Entry%204th%20Swedish%20Small%20Print.pdf
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org
http://japanphoto.se/
http://www.japanphoto.se/fotobok
http://www.japanphoto.se/fotoframkallning
http://support.japanphoto.se/butiker

