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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 
Under oktober har vi gjort två specialutskick till våra 
medlemmar.  En handlar om vår hemsida som vi vill 
flytta till en modernare plattform.  Men innan vi flyttar 
eller bygger nytt så vill nye Webbmastern Marcus 
Liedholm med hjälp av en enkät pejla behoven hos 
såväl klubbarna som deras medlemmar.  Vi hoppas att 
alla klubbar hörsammat vår önska att skicka 
information om enkäten och länken vidare i sina 
klubbar.   Här är länken till enkät hemsida. 
 
Det andra utskicket handlar om RSF årsbok 2017/2018.  
Vi räknar redan nu med att högsta priset kan sänkas 
från 160 kr (2015) till 120 kr.  Ju fler som beställer 
desto lägre styckpris blir.  Men, vi saknar fortfarande 
uppgift från många klubbar hur många exemplar man 
vill beställa.  Därför har vi sickat ut ett webbformulär 
där vi efterlyser uppgift om antal och leveransadress. 
Där finns också utförlig information om vår nya rabatt-
stege. Här är länken till formulär årsbok. 
 
 

När Innan olyckan är framme … 
... vore det bra att ha tecknat en försäkring. 
 

 
 
RSF har som vi tidigare informerat om tecknat ett 
samarbetsavtal med Gefvert Försäkringsmäklare som 
sedan 1974 servat Sveriges fotografer med special-
anpassade försäkringar. 
 
Vi har samlat all viktig information under en egen flik 
på vår hemsida – ”Försäkringar”.  Läs mer där, t.ex. om 
skillnaden i ersättningsnivåer mellan hemförsäkringens 
kameradel och en specialförsäkring från Gefvert. 
 

Diverse info från RSF 

RSF Arbetsstipendium 
Det finns ett stipendium för seniorer och ett för 
ungdomar (upp till 25 år).  Ansökan om stipendium 
lämnas av klubbstyrelse och skall vara RSF tillhanda 
senast den 31 december. Stipendiesumman är f.n. 5000 
kr. Läs mer på hemsidan under Kalender. 
 

RSF Klubbtävling – 31 oktober 

Vi har beslutat att även i år ha deadline den 31 oktober 
istället för som tidigare sagts den 15:e. 
 
Varje klubb får delta med 10 bilder vilket gör att såväl 
små som stora klubbar har samma chans att nå 
framgång.  Utförlig information på vår hemsida under 
Kalender.  Kompletta tävlingsregler finns här. 
 
Sista datum för insändande och betalning är alltså den 
31 oktober 2017 och avgiften är 200 kr per klubb. 

Medlemskort för 2018 ... 
... finns att beställa från expeditionen.  Klubben slipper 
alltså ta fram ett eget medlemskort. Läs mer på 
hemsidan, "Beställa från RSF". 
 

 
 

Medlemsavgift för 2018 
Medlemsavgiften för 2018 är 600 kr för fotoklubb och 
200 kr för enskild medlem i RSF och den ska enligt våra 
stadgar vara inbetald senast den 30 november.  
Avgiften betalas till RSF:s bankgiro 135–6856.  
 
Vi kommer att skicka information till klubbens kassör 
under oktober.  Om klubben anmält sådan förstås. 

Kataloger från RSF utställningar 
Nye styrelseledamoten Mats Grimfoot har under 
sommaren ställt samman alla antagna/premierade 
bilder från Riksfotoutställningen och vår internationella 
salong ”Swedish Exhibition” till var sin katalog.  Sen 
tidigare har RSF Klubbtävling samlats i ett bildspel gjort 
av Ingemar Mårtensson från FFiM. 
 
Låt dig inspireras av andras (och kanske egna) bra 
bilder genom att bläddra i dessa bildsamlingar. 

• Riksfotoutställningen 2017 

• Swedish International Exhibition 2017 

• RSF Klubbtävling 2016 
 
 

https://goo.gl/forms/0JkonvNg5HOo2x6F3
https://goo.gl/forms/BdZmn6sGMNITvOe62
file:///C:/Users/GZ/Documents/Mina%20Dokument/Mina%20hemsidor/RSF%20Hemsida/2009-06/dokument/RSF_Klubbtavling(2016-09-13).pdf
http://www.rsf-fotoklubbar.org/dokument/RSF_Klubbtavling(2017-06-13).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutstallningen_2017_katalog.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/SIEP_2017_Catalogue.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/RSF_Klubbtavling_2016.pdf
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Riksfotoutställningen 2018 
Sista datum för att delta med bidrag i de numera sex 
grupperna är den 31 januari 2018.  Inbjudan kommer 
att skickas ut till våra medlemmar samt presenteras på 
hemsidan i slutet av oktober 2017. 
 

Landet runt 
Litet gott och blandat från den nationella scenen. 
 

Bli en bättre fotograf  
Zoom Fotoresor arrangerar En inspirerande fotodag 
med prisbelönta fotografer på Bygget Konferens i 
Stockholm den 18 november.  Läs mer här. 
 

Malmö Konsthall 
visar Johan Österholms ”Under Dark Skies” t.o.m. den 
29 oktober.  www.konsthall.malmo.se 
 

Sven-Harrys Konstmuseum i Stockholm 
visar bilder av Björn Abelin t.o.m. 22 oktober. 
www.sven-harrys.se 
 

Fotografiska  
visar Paul Hansens utställning t.o.m. 19 november. 
www.fotografiska.eu 
 

Dunkers Kulturhus Helsingborg 
 visar bilder av Per-Anders Pettersson t.o.m. 26 
november. https://dunkerskulturhus.se 
 

Skellefteå Konsthall  
Visar en utställning av Helene Schmitz t.o.m. 19 nov. 
www.skellefteamuseum.se 
 

Fotografiska visar ”Höstsalongen”  
t.o.m. 3 december. www.fotografiska.eu 
 

Borås Konstmuseum 
visar bilder av Lars Tunbjörk t.o.m. 11 feb. 2018. 
www.boras.se/konstmuseum.se 
 

FK Aros ”Höstsalong” 
 visas på Culturen Västerås t.o.m. 26 november. 
www.fkaros.com/hostsalongen 
 

Eslövs Fotofestival 
öppnar den 21 oktober i Medborgarhuset. 
www.eslovsfotoklubb.blogspot.com 
 

Sundbybergs Fotoklubb Jubileumsutställning 
visas på Sundbybergs museum, Fredsgatan 4 i 
Sundbyberg fram till den 8 januari.  
http://museetsblogg.se/ 
 
 

Karlshamns Fotoklubb fyller 75 år 
Vi lyfter på hatten och säger GRATTIS till Karlshamns FK 
om firade sitt jubileum under kulturnatten i Karlshamn 
den 7 oktober. 
 

Internationell utblick 
Vi påminner om två tillfällen att prova sina bilder 
utomlands. 
 

2nd Nordic International Digital Circuit 
Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF - inbjuder till 
2nd Nordic Circuit med bedömning av bilderna i 
Sverige, Norge, Finland och Danmark.  Det är två 
klasser: Svartvitt och Färg.  Läs mer här. 
 
Skicka in dina bilder senast den 31 oktober.  
 

12th FIAP Club´s World Cup 

FIAP inbjuder samtliga klubbar i världen ("member of 
FIAP, or not") att delta i denna tävling för klubbar. 
Senast den 10 november ska bilderna vara uppladdade 
via internet.  Varje klubb som vill delta ska skicka in 
exakt 20 bilder, dock max två bilder från en fotograf. 
Bilderna ska vara 2400 pixlar ("for the larger side"). 
Deltagaravgiften är 50€ per klubb.  
 
Utförlig information finns i FIAP:s inbjudan. 
 

* 
 

Varma fotohälsningar! 
 

 
 
Göran Zebühr 

 
Göran Gärberg 

  

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

Huvudsamarbetspartner 
 

 
 

Missa inte de medlemsförmåner som vårt samarbete 
med Japan Photo ger medlemmar i fotoklubbar 
anslutna till RSF. 
 
Länkar till mer information: 
Besök Japan Photos hemsida.  
Läs mer om CEWE FOTOBOK.  
Se alla Japan Photos bildprodukter.  
Hitta Japan Photos sju butiker. 

http://www.zoomfotoresor.se/fotodag/
http://www.konsthall.malmo.se/
http://www.sven-harrys.se/
http://www.fotografiska.eu/
https://dunkerskulturhus.se/
http://www.skellefteamuseum.se/
http://www.fotografiska.eu/
http://www.boras.se/konstmuseum.se
http://www.fkaros.com/hostsalongen
http://www.eslovsfotoklubb.blogspot.com/
http://museetsblogg.se/
http://www.nordic.photo/
http://www.rsf-fotoklubbar.org/dokument/INFO_077_2017_12FWC_EN.pdf
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org
http://japanphoto.se/
http://www.japanphoto.se/fotobok
http://www.japanphoto.se/fotoframkallning
http://support.japanphoto.se/butiker

