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Från våra samarbetsparter

God fortsättning på ett nytt fotoår!
Vi presenterar information och erbjudanden från våra
samarbetspartners. Två befintliga kommer med
uppdaterad information och en ny presenterar sina
tjänster. Se till att sprida dessa erbjudanden vidare till
de som kan utnyttja dem – klubbens medlemmar.
Som vanligt även lite allmän information från RSF.

Riksfotoutställningen 2018
Det är hög tid att ladda upp och skicka in bilder till årets
Riksfotoutställning. Många klubbar är redan igång,
men vi hoppas på fler. Man behöver ju inte vänta till
sista datum - 31 januari - utan kan i lugn och ro ladda
upp och paketera bilderna innan dess.
Komplett information finns på vår hemsida.
Instruktionen för uppladdning har förtydligats vad
gäller bilder som inte får delta igen. Den finns här.
Notera även att samtliga bilder skall ges en Unik
bildtitel för att jury, arrangör och även fotografen ska
kunna skilja mellan bilderna. ”Utan titel ..” är inte en
unik bildtitel.

Riksfototräffen 2018

Sundsvalls Fotoklubb hälsar oss alla välkomna till
Riksfototräffen den 4-6 maj. Inbjudan och komplett
information kommer under januari.
Programmet startar fredagen den 4 maj med guidad
stadsvandring bland Sundvalls vackra stenhus och
historia. Dagen avslutas med sedvanlig trivselafton.

Japan Photo är vår huvudsamarbetspartner. 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
för 2018 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.
I denna informationsfolder 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.

Lördag och söndag bjuder på traditionellt program med
Riksfotostämma, juryredovisningar, bildföredrag och
supé. Men mer om detta senare i januari.
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Liten ordlista
I tidernas begynnelse sas det RIFO om allt som gällde
förbundet och vår verksamhet:
Har du skickat in bilder till RIFO?
Är er klubb medlem i RIFO?
Var arrangeras RIFO i år?
TravelBird har samlat ett antal prisvärda fotoresor till
en mängd kända och okända platser. Medlemmar i
RSF:s fotoklubbar ges möjlighet att resa med rabatten
200 kr, 500 kr eller 1.000 kr beroende på resans pris.
Rabatten gäller även på ordinarie resor hos Travelbild.
Aktuell information samt rabattkoder som gäller fram
till 31 december 2018 samt finner du här.

Under de senaste åren har vi försökt vara tydliga i vårt
språkbruk för att undvika sammanblandningar. Alltså.
Har du skickat in bilder till Riksfotoutställningen?
Om inte så är sista datum den 31 januari.
Är er klubb medlem i RSF, Riksförbundet Svensk
Fotografi? Förmodligen, men det är fortfarande ett
antal som ännu inte betalt medlemsavgiften för
2018. Påminnelse kommer.
I år arrangeras Riksfototräffen i Sundsvall av
Sundsvalls Fotoklubb. Se notis här intill.
Men var tog RIFO vägen? Jo, det var ju det vi skulle
försöka undvika att använda.

Fotografen Patrik Lindqvist, som driver Mästerfoto, vill
inspirera fler fotografer att utveckla sina kunskaper
inom fotografins värld och komma vidare med sin egen
fotografering.

*

Det finns två delar i Mästerfoto: Praktiska kurser och
resor med www.masterfoto.se och distanskurser med
www.fotokurs-online.se.
Mästerfoto erbjuder rabatter till medlemmar hos RSF
på dessa arrangemang.
Komplett information om erbjudandet.

Vintern har rullat in..

Foto: Göran Zebühr

RSF Utmärkelser
Förra året inrättade vi RSF Utmärkelse som, efter
ansökan, kan utdelas för framgångsrikt deltagande i av
RSF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar.
29 av våra medlemmar ansökte och tilldelades
utmärkelsen. Några missade att söka förra året och
andra kanske under 2017 samlat fler poäng till nästa
nivå. VI ser fram emot många nya ansökningar.

Fortsatt God Bildning!

Göran Zebühr

Göran Gärberg

Senaste datum för ansökan är i år den 15 februari.
Läs mer här.

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