Exp nera!
Ledmotiv
I detta nummer kommer en hel del information av
"administrativ karaktär" från RSF. Vi börjar med en
hälsning från vår nya samarbetspartner Kamera & Bild
som fortlöpande kommer att rapportera från och om
Sveriges Fotoklubbar. Om de får något underlag ...

2015
Nr 10
2015-11-30

Diverse från RSF
Lite smått och gott.

Medlemskort för 2016 ...
... finns nu att beställa från expeditionen. Klubben
slipper alltså ta fram ett eget medlemskort. Läs mer på
hemsidan, "Beställa från RSF".

Kamera & Bild
Kamera & Bild har startat en ny avdelning i tidningen
där de bevakar vad som händer i Sveriges fotoklubbar.
Det gör de tillsammans med Riksförbundet Svensk
Fotografi (RSF). Under vinjetten »Sveriges fotoklubbar«
får du ta del av olika fotoaktiviteter från olika delar av
landet. Du är även välkommen att höra av dig till
Kamera & Bild med tips. Kanske ska din klubb
arrangera något fotoevenemang – hör då av dig till
kamerabild@kamerabild.se.
(Skicka även info till Exponera!)
Att tillsammans gå ut för att fotografera blir allt mer
populärt. Kamera & Bild följde med på en promenad
genom Stockholm när Enskede fotoklubb bjöd in till
”photo walk”.

Medlemsavgift för 2016
Avgiften för 2016 är 600 kr för fotoklubb och 200 kr för
enskild medlem i RSF. Den ska betalas in senast den 31
december 2015 till RSF:s plusgiro 44 517-1.
Fakturor skickas som via posten till våra medlemmar
under november. Det är sista gången den skickas så –
nästa år kommer den att skickas via e-post.
Därför behöver vi uppgift om en speciell e-postadress
för fakturor. Vi tror att det kan bli lite förvirrande om
även fakturor automatiskt skickas vidare till klubbens
medlemmar precis som ofta görs med Exponera!.
Använd vår nya blankett för …

Kontaktuppgifter
Blanketter för att rapportera in kontaktuppgifter finns
att ladda ner direkt både för Fotoklubbar och Enskilda
medlemmar i RSF. Eller från vår hemsida under fliken
”Medlemsservice”.
Notera att vi nu från fotoklubbarna även behöver
information om e-postadress för kommande fakturor.
Alltså behöver vi uppgifter från SAMTLIGA KLUBBAR.
Läs gärna informationen som finns i blankettens huvud.

RSF:s Adresslista
En aktuell förteckning över alla klubbar och enskilda
medlemmar i RSF är nu framtagen som en pdf-fil. Den
innehåller liksom förra året kontaktuppgifter i form att
e-postadresser och telefonnummer. Den bifogas detta
nummer av Exponera!.

Från Kamera&Bild nummer 11, 2015.

Snälla ALLA - kontrollera att era uppgifter är korrekta.
Om inte - skicka uppdateringar till oss. Se info ovan
under Kontaktuppgifter.

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.
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RSF Bildprogram 2015

Inlämning av bilder 2016

Sammanställningen av alla uttagna bilder i de olika
grupperna i årets Riksfotoutställning är nu klara och
finns i två versioner: PowerPoint bildspel och i PDFformat. I år dock utan jurykommentarer pga. problem
med inspelningarna under Riksfototräffen.

Registrering av deltagare och uppladdning av bilder till
Riksfotoutställningens samtliga grupper sker på RSF:s
webbplats på samma sätt som förra året. I år kan även
bilder till grupp U - Ungdom laddas upp där.

Inbjudan till Riksfotoutställningen 2016 ...
I år producerar vi ingen CD-skiva som skickas till alla. Vi
tror nämligen att merparten av skivorna blir liggande.
Istället tillhandahåller vi materialet för nedladdning.
Skicka ett mail till exp@rsf-fotoklubbar.org så får ni
som svar en länk att ladda ner bildprogrammen från.
Och vi får en uppfattning om hur stort intresset är.

RSF Stipendier
Det finns två stipendier att söka från RSF och sista
datum för att ansöka är den sista december. Ett
stipendium är för "vuxna" och ett för "ungdom". Läs
mer på vår hemsida under "Medlemsservice".

Riksfotoutställningen
Det är nu dags att börja planera för inlämning av bilder
till Riksfotoutställningen 2016. Sista datum för
uppladdning/postning är som vanligt den 31 januari.
Vi vill börja med uppmärksamma de förändringar som
antogs vid Riksfotostämman 2015. Syftet med dessa är
att göra det tydligare för deltagarna och enklare för
arrangör och jury. Kort resumé:
 Begreppet ”Nytagna bilder” försvinner. Istället
säger vi ”Bild som är nästan identisk med tidigare
belönad bild får inte delta igen”.
 Maximal tjocklek för påsiktsbilderna är 5 mm.
 Bildtitel skall anges liksom ordningsföljd inom
kollektion.
 Märkningen ska vara läslig - därför skall de
etiketter som RSF:s system för uppladdning
tillhandahåller användas.
 Det måste framgå vad som är upp och ner på
bilden.
 Bilder som inte följer reglerna kan komma att
diskvalificeras utan återbetalning av deltagaravgift.
Meddelande ges inte till deltagande fotograf utan
till klubbens tävlingsledare, som alltså förväntas ta
ett större ansvar för kontroll av klubbens bilder.

En ny grupp på prov - Bildspel
Efter en motion vid Riksfotostämman i Malmö beslöts
att på prov inrätta en ny grupp i Riksfotoutställningen
för Bildspel. En arbetsgrupp bestående av Peter
Reichel, Gagnefs FK (som inlämnade motionen), Sven
Westergren, Bollnäs FK och Peter Transjoe, RSF, har
tagit fram ett par alternativa regelförslag som
presenterats för RSF:s styrelse. Det vi fastnade för
presenteras i inbjudan som skickas separat.

... kommer med nästa utskick av Exponera! och
presenteras på vår hemsida senast den 6 december.

Från klubbar och distrikt
Ungdomsaktiviteter
Även om medelåldern är hög i en del klubbar så finns
det ändå en del speciella satsningar på ungdomar runt
om i landet.
Skellefteå Fotoklubb har haft samarbete med en av
ungdomsgårdarna och även aktiv sökt upp ungdomar
som sysslar med foto. Man har bildat speciella
ungdomsgrupper som hållit på med mörkrumsarbete
och studiofotografering
I Färgelanda Fotoklubb har man haft aktiviteter riktade
mot ungdomar under lov och speciella aktiviteter mot
ungdomar i samarbete med skolan. Några ungdomar
har också gått fotokurser ordnade av fotoklubben.
Har din klubb några bra tips på hur man lockar
ungdomar till klubben och har man kan utvecklas
tillsammans? Berätta genom att skicka ett mail till
ungdom@rsf-fotoklubbar.org.

Fotomässan 2015
Den 6-8 november genomfördes årets Fotomässa i
Älvsjö utanför Stockholm.
Ett par klubbar i Stockholm med Enskede och
Stockholms fotoklubbar i spetsen svarade för planering
och merparten av bemanningen av vår fina monter
under dagarna tre. Montern låg intill Moderskeppets
stora scen så det var många som passerade förbi. Och
ett stort antal stannade och blev informerade om
klubbaktiviteter både i Stockholm och landet i övrigt.
På en skärm i montern visades löpande bilder från de
42 fotografer hade hörsammat inbjudan att kunna visa
upp sig. Ett antal klubbar hade bidragit med posters
om sin klubba och ett distrikt (VSF) var på plats med
både roll-up och representant.
På väggen alldeles intill ingången ställde vi ut 10 bilder i
storlek 70x100. Både vanliga bilder och sådan med
anknytning till matmässan som pågick parallellt.
Vi syntes!

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.
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Hälsingemästare i Foto 2015.

Klubbledarträff VSF i oktober 2015

Hälsingemästerskapet i foto, en kollektionstävling, som
startade 1968 har sedan dess, utan avbrott,
arrangerats av Hälsinglands RSF-anslutna fotoklubbar.
Det har funnits 11 klubbar i landskapet, i dag är vi 6 st:
Alfta-Edsbyns, Bollnäs, Dellenbygdens, Hudiksvalls och
Ljusdals Fotoklubbar samt Söderhamns Kameraklubb.

Glädjande deltog ett 30 tal VSF-are på vår
Klubbledarträff den 17 oktober som VSF:s styrelse hade
inbjudit till. Ett arrangemang mellan styrelsen för VSF
och under värdskap av Varbergs FK.

Årets upplaga, arrangerad av Hudiksvalls Fk, hölls på
Forsa Folkhögskola, där det finns en fotolinje med
många duktiga elever och lärare. Det blev en bra
övning i bildanalys för de grupper elever som fick
uppgiften att rangordna 10 kollektioner i varje klass.
Totalt deltog 63 kollektioner. Att tycka till om ljus,
komposition, teknik och inte minst det budskap bilden
förmedlar och sätta ord på det gjorde de blivande
fotograferna med bravur.
Diplom utdelades för de tio främsta kollektionerna i var
och en av klasserna färg påsikt, svartvitt påsikt samt
digital. Segraren i varje klass erhöll dessutom en plakett
graverad med titeln ”Hälsingemästare”.
Hälsingemästare 2015 blev:
 Lasse Fäst, Dellenbygdens Fk (Färg).
 Björn Wiksten, Söderhamns KK (Svartvitt).
 Kjell Hansson Söderhamns KK (Digitalt)
Deltagarna guidades under dagen av lärarna Joakim
Brolin och Erik Juza, som visade hur undervisning,
lokaler och utrustning för både digital och analog teknik
nyttjades på skolan. Bland annat visade Joakim Brolin
den gamla kopieringsmetoden Cyanotype, intressant
och lärorikt.

Efter en härlig inledningsfika tog information och
diskussioner fart. VSF:s styrelse bad deltagarna
reflektera och diskutera över bl.a.
 ett möjligt framtida centralt/nationellt
medlemsregister och dess betydelse för VSF
 utmaningen med nya bildspelsklassen
 förslag på utbildningsinslag
 optimering av kollektionsklasser
 förslag på kommande VSF FotoExpoarrangörer
Diskussionerna blev särskilt livliga rörande centralt
medlemsregister och den nya bildspelsklassen och
frågorna blev fler än svaren.
När deltagarna i en ”laget runt presentation” ombads
särskilt ange pågående/genomförda/planerade
utvecklingsinsatser inom den egna fotoklubben
framgick med all tydlighet att så gott som alla
klubbarna hade en hel del att delge varandra.
I dessa utvecklingsinsatser använder man sig inte bara
av externa föredrags/kurshållare utan utnyttjar också
den kunskapsresurs som de egna medlemmarna utgör.
Dominerande är ämnen som: framkallning och
arkiveringsfunktion framför allt i Lightroom,
studio/porträtt/blixt/fotografering, bildbedömningsutveckling, passepartoutskärning och
utställningskunskap, specifik styrelseutveckling,
kamera-kännedom för nya eller presumtiva
medlemmar etc. I många fall samarbetar respektive
fotoklubb med ett studieförbund. Flera klubbar
utvecklas också i takt med att de framställer årliga
fotokalendrar.
VSF:s styrelse informerade bl.a. om VSF:s deltagande på
Fotomässan 2015 i form av VSF:s styrelsenärvaro med
Roll up om VSF samt fotoklubbarnas bidrag till
Fotoklubbspärmen om VSF.

Foto: Sture Claesson

Fr.v. Erik Juza lärare, Fredrik Hallberg en elev ur
jurygrupperna, Joakim Brolin lärare, Lasse Fästh DFk,
Hälsingemästare i färg, som just tagit emot plakett och
diplom av Sven-Erik Sundberg ordförande i Hudiksvalls
FK.
Nedtecknat av Sture Claesson, Söderhamns KK.

Våra värdar för dagen inbjöd till en härlig lunchsoppa
som värmde inför eftermiddagens fotoaktivitet.
Vi begav oss till Varbergs fästning för att gemensamt ta
del av Fotosalong Varberg 2015.
Tack till Varbergs FK för fint värdskap och tack till alla
deltagare för trivsam och givande träff.
För VSF
Monica Wennblom - ordförande
Göran Kvick – webbansvarig

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.
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Triangelknäppen
För 39:e året i rad möttes fotoklubbarna i södra
Hälsingland i tävlingen Triangelknäppen som består av
tre klasser. I år arrangerades tävlingen av Söderhamns
kameraklubb. I varje klass deltar klubbarna med tio
bilder varför juryn har att bedöma totalt 90 bilder. I år
hade fotograf Sabina Wixner, från Hudiksvall,
engagerats som jury. Förutom tävlingsmomentet så
berättade hon om sitt eget fotograferande och hur
fotointresset har utvecklats från barndom fram till idag.
http://www.sabinawixner.se/
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RSF Årsbok 2015/2016
Samtliga årsböcker har packats och är på väg ut till de
som beställt. Ni som missat att beställa eller vill
beställa fler exemplar har fortfarande chansen. Kanske
som en julklapp till andra bildintresserade?

Alfta-Edsbyns fotoklubb tog hem segern med ett rejält
försprång framför Bollnäs fotoklubb och Söderhamns
kameraklubb. Första plats i den digitala klassen gick till
Herman Claesson, Söderhamns kameraklubb.
Vandringspriset, en Leica-kamera, vandrade vidare med
ännu en inskription.

Foto: Herman Claesson

Rapporterat av Björn Wiksten, Söderhamns KK.

Några utställningstips:
Via SFF, dvs de professionellas fotografernas websida
kan man få många tips på utställningar (men denna
gång med fokus bara på Sthlm och Malmö…)
I övriga ”landsorten” kan nämnas Hasselblad Center i
Göteborg med en alldeles färsk utställning av årets
hasselbladspristagare Wolfgang Tillmans.
I närliggande Borås har Abecita Konstmuseum just bytt
utställningar. Man arrangerar också workshops och
bildkvällar. Läs mer.
Åker man ända till London brukar den årliga porträttfotoutställningen på Portrait Gallery locka stor publik.
Självklart finns många fler fotoutställningar att se i
världsstaden, ”Victoria & Albert Museum” har alltid
någon, ”Tate Modern” oftast också, och förstås
Photographers Gallery nära Oxford Street.
Men även lite mindre orter i Sverige kan ha fina
utställningar! Tipsa oss gärna för kommande utgåvor
av Exponera!

Till er som tycker boken är ”för dyr”; lyckas vi bara sälja
några få hundra böcker mer än nu, då kan styckpriset
sänkas rejält! Idag är den sålda upplagan alldeles för
blygsam, det säljs i genomsnitt cirka 4 böcker per
fotoklubb. Eller annorlunda uttryckt: färre än var 10:e
RSF-medlem köper idag årsboken. Är inte detta lite
pinsamt svagt intresse?? Alltså, ditt ”stödköp” i år kan
ge en billigare bok nästa år! (Alternativet är
gravsättning av en 40-åring… Skicka då gärna en
krans!) Men ännu hellre nya beställningar.
Priset per bok är samma som förra året, 160 kr (inkl
moms, men porto tillkommer). Spara kostnader genom
att utnyttja våra ...
... generösa rabatter
Beställ fler vid samma tillfälle och få rabatt:
5 böcker 20%, 10 böcker 30%, 20 böcker 40% och 30
böcker 50%. Porto tillkommer. Beställ årsboken via
mail till exp@rsf-fotoklubbar.org. Glöm inte att ange
klubb, adress, kontaktperson och antal.
*

Lars Rosell

Göran Zebühr

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