Exp nera!
Ledmotiv
Nu närmar sig helgerna och vi inleder med att berätta
om en julklapp som är på väg till alla medlemmar i
Riksförbundet – såväl enskilt anslutna som medlemmar
i fotoklubbarna. Medlemmar i klubbarna får sina
”julklappar” via klubben. Vi talar naturligtvis om …

RSF Årsbok 2016/2017
RSF Årsbok kommer alltså i år att distribueras så att
ALLA medlemmar får ett eget exemplar. Utan kostnad.
Boken är på väg direkt från tryckeriet – Exakta Print.
Det betyder att det kommer en paketavisering från en
avsändare man kanske inte känner igen. Hämta ut
paketet direkt så slipper vi onödig returhantering.
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Har du som läser detta bra ”kontakter” och tror att
något företag eller dylikt skulle vara intresserade av att
köpa ett större parti (>20 ex) av vår nya årsbok, kan bra
mängdrabatt påräknas! Kontakta oss för mer info.
Att redan nu lägga grunden för fortsatta större
upplagor bör ge fortsatt lägre pris kommande år.

Diverse från RSF
Lite smått och gott.

RSF:s Adresslista 2016
En aktuell förteckning över alla klubbar och enskilda
medlemmar i RSF är nu framtagen i pdf-format. Den
innehåller kontaktuppgifter i form av e-postadresser
och telefonnummer och bifogas detta Exponera!.
Snälla ALLA - kontrollera att era uppgifter är korrekta.
Om inte - skicka uppdateringar till oss. Använd våra
blanketter för kontaktuppgifter som finns på hemsidan.

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.

Riksfotoutställningen

Omslagsfoto: Sanna Hedlund, Skellefteå FK. Länk med
mer info, bl.a. om publicerade fotografer finner du här.
Eftersom årsboken just i år har tryckts i en större
upplaga kan vi erbjuda extra exemplar till ett mycket
lägre pris än vanligt. Endast 75 kr/st + frakt.

Kort repetition om Riksfotoutställningen 2017.
 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.
 All info finns på vår hemsida. Notera att det där
finns två länkar till frågor och svar – FAQ.
 Notera det speciella priset från Familjetapeter till
en fotograf per ”region” i Grupp D – Enstaka
digitalbild. Läs mer i Exponera! Nr 11 - 2016.

Vintriga hälsningar

Beställ årsboken via mail till exp@rsf-fotoklubbar.org.
Årsboken kan ges som julklapp, tävlingspris eller som
present till andra förtjänta inom och utom klubben.
T.ex. fotoklubbens bildvisande gäster, kommunala
bidragsgivare och andra vänner - även i utlandet. Text
finns på engelska och bilderna talar för sig själva.

Göran Zebühr

Lars Rosell

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

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.

