Exp nera!
Ledmotiv
Ursäkta att vi stör i sommarledigheterna men vi har
viktig information att förmedla. Vi kan med glädje
berätta om ännu ett samarbete som medför fördelar
för våra medlemmar. Vi har kommit överens med
Japan Photo att de blir vår huvudsamarbetspartner.
Avtalet löper inledningsvis på två år och inför en
eventuell förlängning ska utfallet utvärderas av bägge
parter. Läs mer nedan.
Riksfototräffen i Uddevalla genomfördes i sedvanlig
god stämning och bra väder. Ett utförligare referat kan
du läsa här.
Efter Riksfotostämman har styrelsen ett nytt utseende.
K-G Gramén, Lars Rosell och Örjan Fredriksson hade
tackat nej till omval och vi vill passa på att tacka för allt
arbete de bidragit med under åren. Lars kvarstår dock i
år som redaktör för årsboken tillsammans med Bengt
Nordling. Nya i styrelsen är Marcus Liedholm, FK
Kamera, Mats Grimfoot, FK Focus och Göran Gärberg,
ABF FK Uddevalla. Göran G ersätter Lars som redaktör
för Exponera! och vi återkommer i kommande nummer
av Exponera! med våra tankar om arbetsgången.
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I den bifogade informationsfoldern och på RSF:s
hemsida finns mer information om samarbetet och
vilka förmåner det ger våra medlemmar. Kort resumé:
Dessa förmåner får du som RSF-medlem: Kontakta din
fotoklubb för mer info och den unika koden för att få
rabatt på bildprodukterna.
• 20% rabatt på alla bildprodukter på japanphoto.se.
(Kräver unik kod - se ovan.)
• Specialpriser på bildprodukter som är avsedda att
användas på utställningar.
• Bra priser på kameror och tillbehör.
Länkar till mer information:
Besök Japan Photos hemsida.
Läs mer om CEWE FOTOBOK.
Se alla Japan Photos bildprodukter.
Hitta Japan Photos sju butiker.

RSF Årsbok 2017/2018
Vi saknar fortfarande respons från de flesta klubbarna
på vårt upprop i förra Exponera! där vi efterlyste hjälp
från klubbarna att kunna få en större upplaga och
därmed ett lägre pris. Läs uppmaningen igen.
*

Vänliga fotohälsningar
Japan Photo deltog redan vid Riksfototräffen i
Uddevalla med en monter och med presentkort till
vinnarna av Guldmedaljer. De hade även printat de
utvalda bilderna i Ungdomsgruppen.
Här följer nu detaljer om samarbetet. Vi får ta del av
ett antal olika rabatter. För att kunna utnyttja dessa
krävs en kod som av naturliga skäl inte kan publiceras
publikt. Varken på RSF:s hemsida eller hos någon av
våra medlemsklubbars hemsidor. Koderna skickas med
epost tillsammans med detta nummer av Exponera!
och får endast förmedlas vidare till den egna klubbens
medlemmar.
Hjälp oss att hjälpa den egna klubben. Se till att alla
medlemmar i klubben får information om dessa
rabatter och att de verkligen utnyttjar dem. Annars är
det risk för att Japan Photo inte förlänger samarbetet.

Göran Zebühr

Göran Gärberg

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

Endast Sverige svenska somrar hava.

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.

