
 

 

Utan att gå in på förarbetet i detalj kan jag bara 
nämna, att vår styrgrupp på fem personer, valde 
att börja tidigt med planerandet, redan hösten 
2015.  Med påföljande möten varje månad – 
minst.  Det hade vi igen, att arbeta utan stress. 
 
Vi får väl tacka vädergudarna som var generösa 
mot oss och våra tillresta gäster. Viktigt då vi ville 
visa upp vår stad och omgivningar. 
 

Fredagen den 19 maj 
Uppskattat var fredagens båttur som gjorde en 
sväng på Byfjorden där vår maffiga bro för E6:an 
blev dokumenterad som aldrig förr av de 30-tal 
fotografer som var med ombord. 
 
På hemvägen ett stopp vid Sveriges äldsta badort 
Gustafsberg där ett flertal valde att gå den vackra 
strandpromenaden tillbaka till stadens centrum. 
 
Alla var sedan välkomna till Bohusläns museum, 
ett av Sveriges mest besökta, för registrering och 
ta del av Riksfotoutställningarna. 
 

 
Entrén till Bohusläns Museum. 

 
Här fick alla också en guidning runt museets 
samlingar och Bohusläns skiftande historia. 
Kvällen avslutades med en välsmakande och 
dignande buffé och generös kock. 

Lördagen den 20 maj 
Lördagen började med sedvanlig invigning. 
Mediaprofilen Ingrid Rytter talade vackert om vår 
stad och med ett antal bilder som illustration. 
 

 
Ingrid Rytter under sitt invigningstal. 

 
Riksfotostämman 
Årets Riksfotostämma genomfördes sedvanligt 
med god rutin och utan protester.  Tre nya 
personer valdes in i Förbundsstyrelsen: Marcus 
Liedholm, FK Kamera, Mats Grimfoot, FK Focus 
och Göran Gärberg, ABF Fotoklubb Uddevalla.  
(Tidigare ledamöterna K-G Gramén, Enskede FK, 
Lars Rosell, Borås FK och Örjan Fredriksson, 
Skellefteå FK hade alla avböjt omval.) 
 
Sundsvalls Fotoklubb, som håller i Riksfototräffen 
2018, presenterade sig med ett vackert bildspel.  
Notera redan nu datumen 4-6 maj 2018.  
 
För kommande Riksfototräffar finns det ännu 
inga arrangörer, men Österlens FK lovade att 
fundera på om man kan åta sig att arrangera 
träffen 2019. 
 
Efter stämman avtackades avgående 
styrelseledamoten Lars Rosell, Borås FK med 
både RSF:s Förtjänsttecken i Guld och mycket 
varma applåder för sina insatser för RSF, framför 
allt arbetet med årsboken. 



 
RSF:s nya huvudsamarbetspartner Japan Photo 
presenterade sig under dagen med en stor 
monter, ett flertal erbjudanden och en fin katalog 
över deras produkter. 
 

 
Intensiva diskussioner intill Japan Photos monter. 

 
Juryns redovisningar 
Efter lunchen började redovisningarna av 
Riksfotoutställningens grupper C, B och Bildspel 
med tillhörande utdelning av medaljer och 
diplom. 
 
Japan Photo bidrog med presentkort till alla 
vinnare av Guldmedaljerna. 
 
Bildföredrag 
Efter redovisningarna och behövlig paus hölls ett 
lärorikt föredrag med bilder av miljökämpen 
Stefan Edman. 
 

 
Stefan Edman under sitt föredrag. 
 

Supé och utmärkelser 
Ett par timmars uppehåll för uppsnyggning innan 
det var dags för kvällens festligheter i Grottan på 
hotell Carlia.  
 
Supén inleddes med en välkomstskål som en 
annan av förbundets samarbetspartners - Gefvert 
Försäkringar – bjöd på.   
 
Därefter vidtog god mat, trevlig samvaro och 
utdelning av en lång rad olika utmärkelser.  

• Den nyinrättade RSF Utmärkelse hade sökts 
och beviljats ca 30 fotografer.  11 av dessa 
var på plats och fick mottaga nål och diplom.  
(Komplett lista över alla mottagare finns på 
RSF:s hemsida.) 

• Sex fotografer har i år tilldelats olika valörer 
av FIAP Distinctions.  Fem var på plats. 
Camilla Ekendal och Mats Grimfoot fick 
EFIAP, Göran Zebühr EFIAP/s och Jan-Thomas 
Stake och Nils-Erik Jerlemar fick EFIAP/d1.  
(Bilder tagna av de sex mottagarna finns på 
RSF:s hemsida.) 

• Den nyinrättade hedersutmärkelsen från 
Nordiska Förbundet för Fotografi, HonENFFF 
tilldelades Göran Zebühr och Nils-Erik 
Jerlemar. 

• Göran Gärberg fick ta emot RSF:s 
Förtjänsttecken i Silver. 

 

 
Camilla Ekendal får en EFIAP av Monica Wennblom.  I bakgrunden 
väntar Mats Grimfoot på att få samma utmärkelse. 

 
Mat av duktiga kockar serverades av lika duktiga 
servitriser men innan desserten blev det ett 
lotteri med priser från våra lokala företagare.   Vi 
tackar för bidraget till vår klubbs kassa! 
 
Kvällen avslutades i glatt samspråk i flera mindre 
grupper med både gamla och nya fotokompisar. 
 
  



Söndagen den 21 maj 
Söndagen började med en redovisning av vår 
duktiga medlem Katja Hellmig som 2016 fick 
Riksförbundets arbetsstipendium till ett 
fotoprojekt om fisket på Bohuskusten. 
 

 
Katja Hellmig berättar om det projekt hon genomfört med hjälp av 
RSF:s arbetsstipendium. 

 
Katja hade även en mindre utställning med 
talande bilder från projektet. 
 
Juryns redovisningar 
Efter en kaffepaus startade redovisningarna med 
Riksfotoutställningens kvarvarande grupper. 
 
Därefter var dags att summera och dela ut de tre 
”Årets-priserna”:  

• Årets Fotograf: Peter Olausson, Österlens FK. 

• Årets Fotoklubb: Österlens FK. 

• Årets Ungdomsfotograf: Moa Carlbom, 
Ljusdals FK. 

 

 
Guldmedalj i Ungdomsgruppen.  Moa Carlbom, Ljusdals FK. 

 
Storslam för våra kamrater i Österlens FK!  
Noterbart även mycket stora framgångar för 
Ljusdals FK i Ungdomsgruppen.  Hela 16 av 22 
utvalda bilder kommer från den klubben.  Stort 
grattis till bägge klubbarna! 

Slutord 
Som arrangerande klubb är vi nöjda – vi hade i 
alla fall bra väder!  Och ett antal utmärkelser 
hamnade hos några av våra medlemmar. Kul! 
 

 
Två glada pristagare från ABF FK Uddevalla – Camilla Ekendal och 
Veronica Forsberg. 

 
* 

 
Tack alla och på återseende i Sundsvall 2018! 
 
Gruppen för Riksfototräffen 2017 
ABF Fotoklubb Uddevalla 
Göran Gärberg 
 
 

 
Arrangörsgruppen avtackas av Nils-Erik Jerlemar. 

 
 

 

Bilderna i denna artikel har tagits av Bo Niklasson, Stig 
Gustafsson, Rune Larsson och Göran Zebühr. 


