
Exp   nera! 

 

2014 
Nr 4 

 
2014-12-31 

 

 

 

 

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. 

Ledmotiv 
 
Ursäkta om vi stör i Nyårsförberedelserna,  
men vi har ett par korta meddelanden att förmedla ... 
 

På gång 

Riksfotoutställningen 2015 ... 
... har nu öppnats för registrering och uppladdning av 
bilder.  Snabbfakta: 

 Vårt system för uppladdning av bilder hanterar 
grupperna A-D. (Tidigare RIFO A och B, Bildexpo 
och Digitalsalongen).  För grupp U - Ungdom vill vi 
ha bilder via CD. 

 Notera att deltagare, liksom förra året, måste 
ladda upp en digital visningsbild till de påsiktsbilder 
man även skickar in postalt. 

 Detaljerad information finns på vår hemsida under 
"Riksfotoutställningen - Info" och även på 
uppladdningssidan. 

 Instruktion och lösenord har skickats via e-post till 
tävlingsledaren i samtliga klubbar samt enskilda 
medlemmar i RSF som deltog med bilder i 
Riksfotoutställningen 2014. 

 Klubbbar och enskilda medlemmar i RSF som INTE 
deltog 2014 men som vill delta 2015 skickar ett 
mail till laddaupp@rsf-fotoklubbar.org så skickas 
utförlig information inom ett dygn. 

 Klubbar som bytt tävlingsledare och inte fått någon 
instruktion för 2015 ombeds kontakta RSF via 
laddaupp@rsf-fotoklubbar.org. 

 Sista datum för uppladdning och digitala bilder 
OCH inskickning av påsiktsbilder är den 31 januari. 

 Sista datum för inbetalning av deltagaravgifter är 
den 7 februari. 

 Deltagaravgiften är 80 kr per deltagare och grupp.  
(Samma avgift som de senaste elva åren ...) 

 
Alla frågor och funderingar kring uppladdning av bilder 
till Riksfotoutställningen 2015 kan skickas via mail till 
laddaupp@rsf-fotoklubbar.org. 
 

På gång 

Stipendium för ungdomar 
Ungdomar (16-25 år) i Norge, Sverige och Danmark kan 
ansöka om ett helårsstipendium för studier i fotografi 
vid Bjerkely Folkehøyskole i Norge.  Sista datum för 
ansökan är den 1 februari.  Läs mer här. 

Medlemsförmåner 
Missa inte de olika förmåner som vi arbetar fram för 
medlemmar i RSF-klubbar: 

 Resor med ZOOM Fotoresor - nu nya rabattsatser 

 Kamera & Bild till rabatterat pris 

 Fotoresor och Workshops med Nature Fotoresor 

 Bildspel med Wings Platinum 
 
Läs mer på vår hemsida under Förmåner. 
 

Internationell utblick 
Ett par korta notiser från FIAP 
 

FIAP Photo Meeting på Cuba 2015 

FIAP arrangerar ett "Photo Meeting" på Cuba mellan 
den 24 juli och 2 augusti.  Programmet är fullspäckat 
och kostnaden är 1490 EUR per person i dubbelrum.  
Då ingår boende, transfers, utflykter, lunch och middag.  
Kostnader för resa till och från Cuba tillkommer. 
 
Utförlig information finns på vår hemsidan under 
"Kalender".  Sista anmälningsdag är den 31 januari. 
 

Nya regler för FIAP:s utmärkelser 

Vi har just blivit varse att nya och mer krävande regler 
kommer att träda i kraft från och med januari 2016.   
De kommer att publiceras på vår hemsida så fort vi 
analyserat och översatt dem. 
 
 
Riksförbundet Svensk Fotografi önskar alla medlemmar 

 
 

 

Gott slut 2014 
 

och 
 

God start 2015 

 
 

genom 
 

 
Lars Rosell 

 
Göran Zebühr 

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