Exp nera!
Ledmotiv
Vi börjar närma oss årets Riksfototräff och detta
nummer handlar i mångt och mycket om vad som
kommer att hända där. Mycket tid ägnas åt
Riksfotoutställningen men vi inleder med …

Riksfotostämman 2017
Årets Riksfotostämma äger rum i Uddevalla lördagen
den 20 maj kl 10.15 direkt efter vernissagen av årets
Riksfotoutställning.
Varje klubb inom RSF har
en röst vid stämman och
därmed en möjlighet att
påverka förbundets
framtida verksamhet.
En motion har inkommit och den bifogas detta nummer
av Exponera! samt finns på vår hemsida: Kort resumé:
• Man föreslår ändring av sista datum för inbetalning
av medlemsavgiften till RSF samt översyn av
språkbruk i stadgar och på hemsida.

Riksfototräffen 2017
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Riksfotoutställningen 2017
Jurygruppernas arbete med årets Riksfotoutställning
börjar bli klart. Efter kontroll och sammanställning
räknar vi med att publicera listorna i början av april.
Som vanligt börjar vi med att redovisa vilka fotografer
och klubbar som är nominerade till medaljer, diplom
och utmärkelserna ”Årets ….”. Vem som fått vad får vi
reda på i Uddevalla.

Riksfototräffen 2018 och framåt
Sundsvalls Fotoklubb kommer att vara arrangör för
Riksfototräffen 2018. De kommer att presentera sig
och sitt arrangemang under årets träff i Uddevalla.
För åren 2019 och framåt har vi ännu inte hört någon
klubb som klivit fram och anmält intresse att arrangera.
Styrelsen har gjort en del sonderingar, men det är
mycket roligare att bli glatt överraskade.

Internationella salonger
Vi upprepar påminnelsen från förra numret av
Exponera!.
•

Hög tid att notera i kalendern och att anmäla sig.
•
•

3rd Swedish International Small Print Exhibition
(31 mars)
Swedish Exhibition (15 april)
Nordiskt Fotomästerskap (15 april)
*

Vänliga fotohälsningar
Göran Zebühr
ABF Fotoklubb Uddevalla hälsar oss alla välkomna till
Riksfototräffen den 19-21 maj.

Lars Rosell

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

Som vanligt är programmet innehållsrikt. Båtutflykt,
besök på Bohusläns Museum, vernissage av
Riksfotoutställningen, Riksfotostämma, juryns
redovisning alla antagna bilder, supé med utdelning av
utmärkelser, fotoföredrag och bildvisningar. Och
naturligtvis tid att träffa och umgås med fotokamrater
från hela Sverige.
Här är länkar till Program och Anmälningsblankett. Sista
datum för anmälan är den 27 april.

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.

