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Ledmotiv 
Mer information om den kommande Riksfototräffen 
och Riksfotostämman i Sundsvall 4-6 maj. 
 

Riksfotostämman 2018 
Med detta nummer av Exponera! bifogas kallelse med 
allt material inför Riksfotostämman 2018 den 5 maj i 
Sundsvall.   
 
Alla dokument kommer att visas med projektor under 
stämman.   Delegater som vill ha dokumenten på 
papper ombedes ta med sig egna exemplar.  
(Materialet finns även här.) 
 

 

Varje klubb inom RSF har 
en röst vid stämman och 
därmed en möjlighet att 
påverka förbundets 
framtida verksamhet. 

 

Riksfototräffen 2018 
Sundsvalls Fotoklubb hälsar alla fotokompisar 
välkomna till Riksfototräffen den 5-6 maj och påminner 
än en gång att sista datum för anmälan är den 8 april. 
 
Här är länkar till  Program / Anmälningsblankett. 
 
Lista över antagna och nominerade i årets 
Riksfotoutställning finns här. Vilka som tilldelats diplom 
och medaljer berättar juryn under Riksfototräffen. 
 

Kommande Riksfototräffar 
Riksfototräffen 2019 arrangeras av Österlens Fotoklubb 
och 2020 av Folkare FK. Åren 2021 och framåt saknar 
arrangör.  Först till kvarn! 
 

RSF Årsbok 2018/2019 
Vi börjar med att tacka Lars Rosell och Bengt Nordling 
som ansvarade för arbetet med årsböckerna under 
åren 2006-2017.  För dessa 12 år, samt ideellt arbete 
inom RSF och den egna klubben fick Lars och Bengt 
mottaga vår hedersutmärkelse RSF Honorary Member. 
 
Våra nya redaktörer Peter Transjoe och Mats 
Jungmyren hälsar att det börjar bli dags att välja bilder 
för eventuell publicering i årsbok 2018/2019.  Deadline 
för bildbidrag är i månadsskiftet maj och juni och vi 
återkommer med info hur bilderna ska levereras. 

Från klubbar och distrikt 
Inbjudan till Fotomaraton i Örebro och kort rapport 
från ett av våra distrikt. 
 
Vi tar gärna emot fler rapporter från just klubbar och 
distrikt.  Både information om evenemang som ska ske 
och rapport/bilder från sådana som redan har ägt rum. 

Fotomaraton i Örebro lördagen den 9 juni 

 
 
Lördagen den 9/6 2018 inbjuder Fotoklubben ZOOM, 
Odensbacken oss till Örebro Fotomaraton - Örebros 
Roligaste Fotoevent i Wadköping, Örebro.  
 
Det är en fototävling där man som deltagare har 8 
timmar på sig att fotografera 8st teman i en given 
ordning, bara en bild per tema. Detta är en rolig 
utmaning för alla fotointresserade.  
 
Allt du behöver är en kamera. Det kan vara en 
systemkamera, kompaktkamera eller smartphone. 
 
Hemsida Örebro Fotomaraton  
Affisch 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Dokument_Riksfotostamman_2018.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Program_Riksfototraffen_2018.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Anmalan_Riksfototraffen-2018.xlsx
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutstallningen%202018_Nominerade(2018-03-26).pdf
http://orebrofotomaraton.se/
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/orebro-fotomaraton-2018.pdf
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Västsvenska FotoExpon 2018 och Stämman  
Den 10 mars ägde Västsvenska FotoExpodagen rum i 
Mölndal i närvaro av nästan 90 personer. Föreningen 
VSF omsluter medlemsklubbar från hela Västra 
Götaland, nordvästra Småland samt Halland.  
 
Fotoklubbarna vid företagen Dentsply Sirona och 
AstraZeneca stod som arrangörer och gick i mål med 
den äran efter ett års förberedelser med bildinsamling 
av drygt 1100 bilder. 
 
Dagen bjöd på Stämma och intressanta jury-
redovisningar och prisutdelningar i takt med att de 
olika bildklasserna presenterades – inalles 224 bilder. 
Skara FK tog glada hem lagpriset.  
 
Stämman beslutade bl.a. omval av styrelseledamöter. 
Vid Stämman tog också VSF:s styrelse upp frågan om 
GDPR (Dataskyddsförordningen) och dess inverkan på 
fotoklubbarna.  Redan nu bör klubbarna planera för en 
dokumentplan över vilka personuppgifter som används 
och hur de hanteras. 
 
Under dagen presenterades könsfördelningen inom 
VSF:s fotoklubbar.  Kvinnorna ökar i antal, både som 
medlemmar och styrelseledamöter fotoklubbarna. 
Även som deltagare och pristagare i Västsvenska 
FotoExpon. 
 
Dagen blev oerhört trivsam och givande tillsammans 
med bilden som gemensam nämnare.  Tack till alla 
närvarande och stort tack till arrangörsgruppen med 
Rune Larsson och Tony Clementz i spetsen. 
 

Monica Wennblom – Erik Heinö – Göran Kvick 
VSF styrelse 

 
Klicka här för att även se bilder från FotoExpon 2018. 
 
 

Kontaktuppgifter till RSF 
Många klubbar har haft sina årsmöten under våren och 
kanske bytt personer i styrelsen.  Det är viktigt att vi får 
information om dessa förändringar så att vår 
information kommer fram till rätt personer. 
 
Blanketter för att fylla i uppgifterna finns att ladda ner 
både för Fotoklubbar och Enskilda medlemmar i RSF.   
 
Observera att blanketten måste laddas ner till datorn, 
öppnas i Adobe Acrobat Reader, fyllas i och sedan 
sparas.  Samt därefter mailas till oss.  Det går inte att 
fylla i den direkt i webbläsaren. 
 
Informationen ovan finns även i blankettens huvud.  Vi 
passar ändå på att påminna för att undvika problem. 
 

Internationella salonger 
Rapport om FiAP Biennaler samt förnyad påminnelse. 

FIAP 19th Nature Biennial 
Stort tack till alla fotografer som trots kort varsel 
bidragit med många fina bilder.  Två arbetsgrupper 
arbetar som bäst med att välja ut 10 svartvita bilder på 
temat ”Trees” och 20 digitala bilder på temat ”Water 
Surface.”  Håll tummarna! 

Påminnelse - igen 
Avslutningsvis ett par salonger i närområdet: 

• Nordiskt Fotomästerskap. (15 april) 

• 1st Photorama Digital Sweden 
Traditional photo, Digital utställning, ej 
datorbearbetade bilder, färg (31 maj) 

• Malmö International Exhibition of Photography 
(31 augusti) 

 
* 

Vänliga fotohälsningar 
 

 
 
Göran Zebühr 

 
Göran Gärberg 

  

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

Huvudsamarbetspartner 
 

 
 

Glöm inte att utnyttja de medlemsförmåner som detta 
samarbete ger medlemmar i RSF-fotoklubbar anslutna. 
 
Länkar till mer information: 
Besök Japan Photos hemsida.  
Läs mer om CEWE FOTOBOK.  
Se alla Japan Photos bildprodukter.  
Hitta Japan Photos sju butiker. 
 
Men missa inte övriga erbjudanden från alla våra 
samarbetspartners via denna länk. 

http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Klubbinformation(2017-12-21).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/InfoEnskildMedlemRSF(2017-10-30).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/nordiskt_fm.html
http://www.swipa.dinstudio.se/filearea_35.html
http://www.swipa.dinstudio.se/filearea_34.html
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org
http://japanphoto.se/
http://www.japanphoto.se/fotobok
http://www.japanphoto.se/fotoframkallning
http://support.japanphoto.se/butiker
http://rsf-fotoklubbar.org/samarbete.html

