Exp nera!
Ledmotiv
Vi har nu avslutat ett arbete som till vissa delar kan
beskrivas som ”mission impossible”. Inför utskicket av
RSF Årsbok ville vi vara säkra på att vi har tillförlitliga
adressuppgifter till alla klubbar. Informationen för
cirka 60 klubbar var så pass gammal att vi bestämde
oss för att kontakta dessa med begäran om aktuella
uppgifter. MEN – hur kontaktar man någon om man
inte har tillförlitliga uppgifter?
Det har trots allt gått väldigt bra. Det är nu endast 7
klubbar vi inte lyckats spåra nya uppgifter till. De
kommer därmed inte att få några årsböcker levererade.
Borde man inte meddela dem det? Jo, men hur…
(Se även artikeln om Årsboken här intill).
Nu över till något ännu roligare. Vi har information om
två nya samarbeten samt en hel del internt material
från RSF.

Samarbete med Familjetapeter
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15% rabatt
på ordinarie pris för fototapeter, canvastavlor, ramade
tavlor och affischer samt alla produkter kopplade till
egen bild. Standardtapeter samt ev. tillkommande
produktkategorier omfattas inte av rabatten. (Kan inte
kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.)
Länkar till de olika produkterna: I kassan anger du
rabattkod RSF2016 eller rsf2016
 Fototapet välj valfritt motiv
 Fototapet tryck din egen bild
 Canvastavla tryck din egen bild
Erbjudandet gäller hela 2017. Lägg därför gärna in
informationen och länkarna på klubbens egen hemsida.

Rabatt på Fotomaraton 2017
Medlemmar i RSF får 100:- i rabatt på Stockholm
Fotomaraton 2017 som äger rum den 19-20 augusti.
Hemsida: www.stockholmfotomaraton.se

Vår nya samarbetspart Familjetapeter erbjuder våra
medlemmar rabatter på sina produkter samt ställer
upp med priser i Riksfotoutställningen grupp D –
Enstaka digitalbild.

Anmälan görs här. Anmälningskod: RSF

Pris till en fotograf per ”region”.

RSF Årsbok 2016/2017

Familjetapeter delar ut
pris till en fotograf per
region i form av fototapet
av egen bild. Varuvärdet
är upp till 1.953:- inkl.
moms och storleken på
fototapeten är max 7m².
Eftersom det saknas
distrikt i vissa delar av
Sverige har vi gjort en
indelning i 8 regioner just
för denna tävling.
Bland de av juryn utvalda
bilderna i grupp D väljer
sedan Familjetapeter en
vinnare per Region.
Pristagarna presenteras under Riksfototräffen i maj.

Diverse från RSF
Lite smått och gott.

Som vi tidigare berättat kommer RSF Årsbok i år att
distribueras till klubbarna så att ALLA medlemmar får
ett eget exemplar. Utan kostnad. Gäller även enskilda
medlemmar i RSF.
Boken är på väg till tryck nu och kommer att skickas till
alla klubbar direkt från tryckeriet - Exakta. Det betyder
att det kommer paketavisering från en avsändare man
kanske inte känner igen. Men det är alltså bara att
hämta ut dessa paket. Det är ju bra julklappar till
klubbens medlemmar. Dessutom gratis.
I nästa Exponera! kommer årsboken att presenteras
med mer detaljer. Bl.a. info om utvalda fotografer.

Medlemsavgift för 2017
Avgiften för 2017 är 600 kr för fotoklubb och 200 kr för
enskild medlem i RSF. Den ska betalas in senast den 31
december 2016 till RSF:s bankgiro 135–6856.
Vi kommer att skicka en påminnelse till klubbens kassör
under november. Om klubben anmält sådan förstås.

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 Klubbtävling

RSF Arbetsstipendium

Resultatet klart för första upplagan av RSF Klubbtävling.
24 av våra klubbar deltog med 10 bilder per klubb.
Bilderna bedömdes av tre medlemmar i Ålborgs FK i
Danmark: Leif Alveen, Bjarne Hyldgaard och Benny
Rytter. Resultat:

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.

Klubb
Enskede FK
Gagnefs FK
FK Focus
Skillingaryds FK
Stockholms FK
Skara FK
FF i Malmö
Skellefteå FK
Bollnäs FK
Kungsbacka FK

Medlemskort för 2017 ...

Utmärkelse
Guldmedalj
Silvermedalj
Bronsmedalj
Klubb HM
Klubb HM
Klubb HM
Klubb HM
Klubb HM
Klubb HM
Klubb HM

Poäng
96
90
86
84
83
82
79
76
75
75

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

Det delades även ut individuella priser:
Fotograf
Rasti Mahshid
Per Andersson
Jenni Sjöberg
Hans Olander
Urban Jansson
Peter Reichel

Klubb
Stockholms FK
FK Kamera
Gagnefs FK
Falu FK
Gagnefs FK
Gagnefs FK

Utmärkelse
Guldmedalj
Silvermedalj
Silvermedalj
Bronsmedalj
Bronsmedalj
Bronsmedalj

Vi säger stort grattis till alla duktiga klubbar och
fotografer och ser fram emot en ännu bättre
uppslutning nästa år.

Riksfotoutställningen
Det är nu dags att börja planera för inlämning av bilder
till Riksfotoutställningen 2017. Alla bilder ska vara
uppladdade/postade senast den 31 januari och
avgifterna betalda den 7 februari.
I år infördes en grupp för Bildspel på prov. Utfallet blev
mycket positivt – vi inför nu denna grupp permanent.

På gång
Vi påminner om ett par aktuella datum. Mer info finns
på vår hemsida under Kalender.
31 jan
19-21 maj
31 mars

Inlämning till Riksfotoutställningen 2017
Riksfototräffen 2017 I Uddevalla
3rd Swedish International Small Print
Exhibition 2016
*

Vänliga hälsningar
Göran Zebühr

Lars Rosell

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

Inbjudan bifogas detta nummer av Exponera!. Allt
annat du behöver veta finns på vår hemsida. Notera att
det där finns två länkar till frågor och svar – FAQ.
Reglerna är desamma som förra året. Vi betonar några
av dessa – alla finns beskrivna i inbjudan.
 Unik bildtitel skall anges för alla bilder.
 Märkningen ska vara läslig. Etiketter från RSF:s
system för uppladdning ska användas.
 Bilder som inte följer reglerna kan komma att
diskvalificeras utan återbetalning av deltagaravgift.
Notera det speciella priset från Familjetapeter till en
fotograf per ”region” i Grupp D – Enstaka digitalbild.

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.

