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                                   ”Framsidan” 
På första sidan kommer vi att visa bilder från Riksfotoutställningar, internationella 
tävlingar eller andra bilder ni vill skicka in. 
Bildformat max 2000 px på längsta sidan, liggande format eller kvadratiska. Skicka 
gärna med en förklarande text och fotografens namn förstås. 
Kolla också de tider som gäller för inskick till Exponera! Red. förbehåller sig rätten välja 
bild och justera insänt textmaterial 
En rättelse är på sin plats: vi beskär ingen bild! Fel angivet vid Bengt Öbergs bild för 
Årsboken i nummer 11 av Exponera! Ber om ursäkt för det påståendet. 

 
Riksfotoutställningen 2019 

Alla bilder ska som vanligt vara uppladdade/postade senast den 31 januari och 
avgifterna betalda den 7 februari. Samma datum gäller för bildspel. 
 

Inbjudan – en för bildspel och en för övriga grupper – är nu klara och finns 
tillsammans med allt annat du behöver veta på vår hemsida. inom kort. Notera även 
de två länkarna till frågor och svar – FAQ. 
Kolla även bildspel från 2018 via länken längre ned på sidan. 
Vi vill särskilt betona några av reglerna – men läs alla som finns beskrivna i inbjudan. 

• Unik bildtitel ska anges för alla bilder. 

• Märkningen ska vara läslig. Etiketter från RSF:s system för uppladdning ska 
användas. 

• Fotografens namn eller signatur får inte förekomma på bilden. 

• Bilder som inte följer reglerna kan komma att diskvalificeras utan återbetalning 
av deltagaravgift. 

 
Reglerna är inte till för att slå någon i huvudet med, utan för att förenkla för både 
deltagare, jury och arrangör. Respektive klubbs tävlingsledare kan hjälpa till att 
kontrollera att klubbens alla bidrag är OK. För det är ju trist att få besked om diskning. 
 

Premierade bildspel 2018  
 
Kolla och låt inspirationen flöda! 
Här kommer en länk till de premierade bildspelen från Riksfotoutställningen 2018: 
https;//vimeo.com/album/5543288. 

 

Riksfototräffen 2021! 
 
Härmed inbjudes er klubb att arrangera Riksfototräffen 2021. Ett hedervärt uppdrag 
och möjligheten att engagera klubbmedlemmarna. 
Hör av er till vår förbundsordförande Nils-Erik Jerlemar via mejl 
nejerlemar@gmail.com.  

RSFs nya hemsida 
 
Nu till jul kommer ni få se en annan utformning av RSFs hemsida. Den skall bli mer 
tydlig och lättläst och en nya funktioner kommer sedan att introduceras efterhand. 
Bland annat kommer ett förenklat system för uppladdning till Riksfotoutställningen och 
Årsboken att lanseras. Vi arbetar också med en möjlighet för anslutna klubbar att 
kunna ha sin hemsida i vår nya plattform. Ifall din klubb är intresserad av att vara med 
och testa denna funktion och ge oss input och feedback är ni välkomna att kontakta  
marcus.liedholm@gmail.com 
 

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 31/12. 
 
 Stipendiesumman är f.n. 5000 kr. Läs mer på hemsidan under Medlemsservice. 
 
 

RSF Medlemskort för 2019 
 
Medlemskort går att beställa från RSF expedition. 
Er klubb slipper alltså ta fram ett eget medlemskort. 
Läs mer på vår hemsida ”Beställa från RSF”. 
 
 
 
 
 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutstallningen_2018-bildspel(2017-11-03).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutstallningen_2018(2017-11-03).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/rifoinfo.html
mailto:nejerlemar@gmail.com
mailto:marcus.liedholm@gmail.com
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Riksfototräffen i Simrishamn, maj 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Ja då var det dags för lite mer information vad som är på gång om ett halvår. Det är 
inte alltid så lätt...men vem är det som sagt att det skulle vara lätt? T ex det där med 
jurygrupper. Vi hade redan från början en målsättning att få ihop större jurygrupper. 
Detta för en förhoppningsvis mer objektiv bedömning än tidigare enmannajurys. Vi 
kan berätta att de redan har träffats för en första genomgång av arbetet. Varje jury 
består av en fotograf, en konstnär och en ungdom som studerar bild. Och visst, 47% 
är kvinnor! Nej det var verkligen inte lätt, men vi var envisa och det kanske under- 
lättar att vi bor på det kulturtäta Österlen, även om flera av jurymedlemmarna 
kommer från grannkommunerna. 

 
 
 

 
 
 
 
 
    Delar av projektgruppen utanför ”vintunnan” där 
    vi skall vara i dagarna tre. 

 
 
 
 
 
 
 
Utställning med alla bilder och sponsorer, bl a kameraförsäljare och printshop, kommer 

att ske i en 600 m2 stor del av "ekfatshallen" 
 

Visst finns det många fotoklubbar i vårt avlånga land? 
 

Nu vill vi verkligen uppmana alla duktiga fotografer att 
möta upp. Ta med er familj, goda vänner och besök det 
ljuva Österlen. Ta ledigt några dagar, upplev och njut av 
allt i kultur och god mat som vi kan erbjuda. Börja planera 
redan nu. Boende finns i olika former, allt ifrån en stor 
campingplats till ett anrikt hotell som bl a var prins Eugens 
vattenhål. 
Vi återkommer löpande med mer information och vad 
som erbjuds och kan upptäckas i detta lilla hörn av vårt 
avlånga land. Se vårt bildspel. 
Tyvärr kan vi inte ta emot hur många som helst på 
mingelkvällen och banketten, restaurangen rymmer ett 
hundratal så vänta inte för länge när anmälan skickas ut. 

 

Väl mött till en som vi hoppas unik och trevlig riksfototräff, 
 

 

 
Peter Olausson 
Ordf Österlens Fotoklubb 

Det där med sponsorer är inte 
heller så lätt. Vi har fått ihop en 
del men vill gärna ha några till. 
Har du tips får du gärna ringa 
eller e-posta till Björn Löfgren 
som är ansvarig för denna bit. 
Du når honom på 0703890087 
eller ursus.se@telia.com. 

https://tobisvikscamping.se/
http://hotellsvea.se/boendeprins-eugen-med-egen-terrass/
http://osterlensfotoklubb.com/videopresentation/
mailto:ursus.se@telia.com
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Beställ nu ! 
 

 
Årsboken 2018-2019 beräknas vara klar under november. Beställningar kan göras redan 

nu till RSF kansli med adressen exp@rsf-fotoklubbar.org (via enbart mejl alltså, 
nytt fr.o.m. i år!). Sänd in er beställning klubbvis så att ni får 
mängdrabatt! 

Ange tydligt leveransadress till fysisk person (ej klubbadress) samt övriga 
kontaktuppgifter. 
 
Komplettera klubbens bibliotek! 
RSF säljer ut tidigare årgångar: 
Årsbok utgiven 2017-18 kostar 75 kr. 
Tidigare årsböcker - i mån av tillgång, kostar 20 kr styck. 
 
Frakt tillkommer. 
 
 

RSF Utmärkelser 
 

 
 
2016 introducerade vi RSF Utmärkelse som, efter ansökan, kan utdelas för 
framgångsrikt deltagande i av RSF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar.    
Några missade att söka förra året och andra kanske under 2018 har samlat fler poäng 
till nästa nivå.  VI ser fram emot många nya ansökningar. C:a 35 fotografer har hittills 
tilldelats RSF Utmärkelse på någon nivå. 2017 beslutades att även framgångar i gruppen 
för bildspel  
(fr.o.m. år 2016) kan räknas med, och fr.o.m. 2017 kan framgångar i Nordiskt 
Fotomästerskap medräknas 
 
Senaste datum för ansökan är den 15 februari. Läs mer  här. 
 
 
 
 

Medlemsavgift 2019 
 

 
Medlemsavgiften för 2019 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. 
 
Den 31 oktober skickades ett mail med info om medlemsavgiften för 2019. Vi 
skickade det till den epost-adress klubben anmält för sin kassör. 
 
 
 
 

mailto:exp@rsf-fotoklubbar.org
http://rsf-fotoklubbar.org/rsf_utm.html
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Internationellt 
 

FIAP bjuder in till 28th Colour Biennial 2019 
 
Uppladdningstid  
6 januari – 4 februari 2019 
 
Biennialen har två sektioner: print och projicerade bilder 
RSF står för printning/utskrift av bilder kostnadsfritt för medlemmarna. Till båda 
sektionerna laddar man alltså upp digitala bilder.  Läs mer på RSFs hemsida! 
 
FIAP Biennialer - Coherence 
Biennial är en världsövergripande tävling mellan FIAPs medlemsnationer. Varje enskild 
nation beslutar själv om tema. FIAP sätter höga poäng för den samling bilder som 
kommer från varje nation och som inbördes är samstämmiga beträffande ide, innehåll 
och utförande. Detta kallar FIAP coherence [uttal: kohörns]. 
 
För inlämning av färgbilder följer du anvisningarna på hemsidan. 
Där framgår storlekar, upplösning mm. 
OBS 

• Inga ramar får finnas på bilderna; ej heller signatur eller annan textmärkning 
av dig på bilden 

• Skall ha en kort bildtitel på engelska. Undvik tematitel i bilderna dvs Smile 
respektive Mankind in landscape 

• För en tidigare Accepterad bild i en internationell salong får ej bildtitel ändras 

• Ditt namn skall ej finnas i bildens titel  

 
Uppladdning av dina bilder 6 januari - 4 februari 
Uppladdningslänk fr.o.m. 6 januari  http://www.rsf-fotoklubbar.org/laddaupp/  
    
Vägledning för bildinnehåll för de två sektionerna 
Smile: stående bild med en persons leende i fokus 
Mankind in landscape: liggande bild med den lilla människan i det stora landskapet
  
Övriga frågor om Biennialen 
 Kontakta Monica Wennblom  monica@rsf-fotoklubbar.org 

FIAPs årliga internationella klubbtävling 
Dags igen ladda upp era fantastiska bilder i denna globala tävling: 
The 13th FIAP Club´s World Cup 2018. 
Uppladdning tidigast 20 september och senast den 24 november. 
 
Obligatoriskt är 20 bilder per klubb. Max 2 per fotograf. 
Man får blanda färg- och svart/vita bilder. 
Inget tema. 
Kvalitet Jpeg, RGB, 300 ppi. 
Största sidan min 2400 px – max 3500 px. Max filstorlek 6 MB. 
Varje bild skall ha en unik kort titel. 
 
Ni fyller i en Entry form via hemsidan http://cfoto.hiho.it/fiap2018.php 
Och – ni läser noga igenom tävlingsformuläret innan! 
Deltagaravgiften per klubb är €50 och betalas via PayPal. Mottagare framgår 
av inbjudan. 
 

Tips 
För er som inte tidigare deltagit I internationella salonger. 
kan leta upp sådana via nedanstående adresser eller vår hemsida: 
FIAP-salonger: https://www.myfiap.net/patronages. 
En mycket överskådlig lista. 
PSA-salonger: https://psa-photo.org. Sök sedan på “current exhibition list”. 
Det finns även GPU-salonger, Global Photographic Union, (tidigare benämnd UPI). Ni 
når dessa på : 
https://www.gpuphoto.com 
 

                                          Övrigt 

Inspirerande bilder 
FIAP har gjort ett urval bilder från fotografer som tilldelats olika utmärkelser. Första 
länken nedan visar de 11 fotografer som tilldelats den, per 171231, högsta utmärkelsen 
EFIAP/d2 (Excellence FIAP Diamond 2).  Tre kommer från Norden:  Ole Suszkiewicz från 
Danmark, Jan-Thomas Stake och Nils-Erik Jerlemar från Sverige. 

http://www.rsf-fotoklubbar.org/ladda
mailto:monica@rsf-fotoklubbar.org
http://cfoto.hiho.it/fiap2018.php
https://www.myfiap.net/patronages
https://psa-photo.org/
https://www.gpuphoto.com/
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Länk nummer två visar ett axplock svenska fotografer.  Via den tredje länken kan du 
göra egna sökningar. 
EFIAP Diamond 2 
Svenska fotografer 
Egen sökning 
 

                    Kolla på dessa arrangemang kanske 

”Klädd i porträtt” 
en utställning på Kulturen i Lund. Med ett urval från tid, samhällsklass och kön men 
även det som betraktas som fult eller fint, gammalt eller modernt. 
-”De allra flesta bilderna är tagna av proffs men ett mindre antal av amatörfotografer. 
De som gick till en professionell fotograf hade alltid något de ville berätta, vilket 
avspeglar sig på klädseln. Amatörfotografierna är mer ”snap-shots” tagna i stunden, 
även om det finns exempel på iscensatta amatörbilder”. 
Plats: Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen.  Utställningsperiod: 6/10 till 13/1-19. 
 

Från distrikten 

Rapport från Klubbledarträff 6 oktober 2018 i Västra Sveriges 
Fotoklubbar 
Möteslokalen under värdskap av Lidköpings FK fylldes snabbt av strax under 40 
deltagare. Efter morgonfika och välkomnande av Peter Silow - ordförande i Lidköpings 
FK - tog Monica Wennblom - ordförande Västra Sveriges Fotoklubbar - över ordet och 
mötesdeltagarna fick möjlighet att fokusera på fakta och praktiskt genomförande av 
Personuppgiftspolicy på klubbnivå.  
 
Monica utgick i sin presentation både från GDPR textunderlag (Dataskyddsförordningen) 
samt även från personlig kontakt med Datainspektionen. Inledningsvis rätades ett 
frågetecken ut; då vi i föreningsform utgår från en medlemslista med personuppgifter 
för våra olika administrativa aktiviteter t.ex. information, kallelser, kurser, anmälningar, 
hemsideuppgifter, samverkan med studieförbund etc. så måste respektive förening ha 
en Personuppgiftspolicy. Undantag medges för föreningar i allmänhet.  En annan fråga 
som också lyftes är samtycke från den enskilde medlemmen. Samtycket måste inte vara 
signerat då ej att hantera personupp-gifter administrativt med utgångspunkt från att en 

fotoklubb enbart agerar konstnärligt. Information som givits i olika föreningen ingår ett 
avtal med medlemmen när denne betalar sin medlemsavgift. Betald medlemsavgift blir 
då att betrakta som ett samtycke i avtalsform.  Detta förut-sätter dock att medlemmen 
är fullt informerad om vilka personuppgifter som lagras, hur de används, vem som 
ansvarar för lagringsuppgifterna, hur uppgifterna uppdateras och tas bort. I föreningens 
styrelsearbete måste intresseavvägningar kunna ske och dessa skall vara protokollförda. 
Sådan intresseavvägning är tex när föreningen anser att föreningens fotografiska 
tidskrifter avser mer förhållandet för en enskild fotograf inte kärnverksamhet prioriteras 
före personintegriteten tex i form av publicering och arkivering av tävlingsresultat med 
namn. [OBS: Denna text blev felaktigt återgiven. Se rättelse i nr 14.] 

 
Avslutningsvis poängterade Monica vad som ingår i begreppen laglig grund, den 
enskildes rättigheter, uppgifts- och lagringsminimering samt ändamålsbegränsning. Som 
ett exempel på praktiskt arbetssätt lämnades några exempel på föreningars person-
uppgiftspolicies. I de efterföljande gruppdiskussionerna var uppgiften bl.a. att lista de 
personuppgifter man har i klubben samt hur de används. Presentationsunderlag 
utdelades till mötesdeltagarna och Monica välkomnar kontakter från fotoklubbarna med 
ytterligare frågor. 

 
Under den efterföljande Laget-runt delen fokuserade klubbrepresentanterna på vad 
som ökar engagemanget på klubbnivå. 
 
Eftermiddagspasset vid 13.30 -tiden inleddes med lunch på f.d. Rörstrand och sedan 
följde ett intressant fotobesök med guidning på Vänergaleasen Mina i Lidköpings 
hamn. 
Bilder här. 
 

Stort tack 
till värdklubben Lidköpings FK för dagens planering och lokal 
till VSFs ordförande Monica Wennblom för klargörande av personuppgiftspolicy för 
den enskilda fotoklubben 

 

Göran Kvick 
Styrelseledamot och webbansvarig VSF 

 
Rune Larsson 
Styrelseledamot och tävlingsledare i FK Pan och Dentsply Photoclub Sweden 

 

http://collections.fiap.net/fotoweb/archives/5000-FIAP/?703=EFIAPd2
http://collections.fiap.net/fotoweb/archives/5000-FIAP/?311=Sweden
http://collections.fiap.net/fotoweb/archives/5000-FIAP/
http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/
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Fotovänner i Västra Sveriges Fotoklubbar  
   
Efter diskussion med representant för Zoomresors fotodagar har en rabatt utlovats 
avseende fotodagen i Göteborg kl 9 – 18 på Chalmers konferenscenter den 1 
december. Ordinarie avgift är 470 kr och arrangören ger 70 kronors rabatt. Utöver 
detta kan utan kostnad fotoklubbar få ställa ut i utställningsdelen. Låter detta 
intressant kolla då in på bifogad länk http://www.zoomfotoresor.se/fotodag-goteborg/. 
Program ser du nedan.  
   
För erhållande av rabatt sker betalning via Swish och i meddelande ange fotoklubbens 
namn.  Utställningsdelen kan besökas utan kostnad om man ej önskar gå på 
föredragen. Har ni ytterligare frågor tex om utställningsdelen ta då direktkontakt med 
representant Stefan Mattsson (stefan.mattsson@squarepublishing.se ).  
   
Fotohälsningar Monica Wennblom Ordförande VSF  0730 34 20 80 

   
09.00  Fotodagen öppnar. Utställare finns på plats hela dagen. 
10.00  Mats Alfredsson. Föredrag: Street walk. 
10.40  Mats svarar på frågor och signerar böcker. Möjlighet att besöka utställarna. 
11.00  Serkan Günes. Föredrag: Mitt sätt att fotografera landskap. 
11.40  Serkan svarar på frågor och signerar böcker. Möjlighet att besöka utställarna. 
12.00  Tom Svensson. Föredrag: Mong La, ett center för världens illegala djurhandel. 
12.40  Tom svarar på frågor och signerar böcker. Möjlighet att besöka utställarna. 
13.00  Lunchrast. 
14.00  Therese Asplund. Föredrag: Kombinera blixt med naturligt ljus på location. 
14.40  Therese svarar på frågor och diskuterar blixtfotografering. Möjlighet att besöka 
utställarna. 
15.00  Anna Ulmestrand. Föredrag: Flower Power. 
15.40  Anna svarar på frågor och signerar böcker. Möjlighet att besöka utställarna. 
16.00  Anders Geidemark. Föredrag: Costa Ricas regnskog. 
16.40  Anders svarar på frågor och signerar böcker. Möjlighet att besöka utställarna. 
17.00  Martin Edström. Föredrag: Så fotograferade jag världens största grotta, Son 
Doong i 360°. 
17.40  Martin svarar på frågor och diskuterar expeditioner. Möjlighet att besöka 
utställarna. 
18.00  Fotodagen avslutas  

Från våra fotoklubbar 
 

Falu Fotoklubbsmedlem erhåller fin utmärkelse! 

Arne Andersson Övertänger Enviken, har tilldelats den nyinstiftade prestigefyllda 
fotoutmärkelsen Master 2 (MPSA2) av Photographic Society of America (PSA), som är 
en av världen största fotoorganisationer. 
 
För denna utmärkelse krävs minst 2.250 accept/visningar av bilder på internationella 
fotosalonger över hela världen, som är godkända av PSA. 
Detta ger mig rätt att använda tillägget till mitt namn i internationella 
fotosammanhang,  
Arne Andersson MPSA 2. 
 
PSA har ett omfattande utmärkelsesystem bestående av Stjärnor, Galaxer och 

Diamanter. Medlemmarna kan med sammanställningar av sina antagna bilder söka de 

olika utmärkelserna och erhålla certifikat för respektive nivå.Det finns flera 

tävlingsklasser som Color, Monochrome, Nature, Photo Travel, Photojournalism, flera 

Print-klasser och 3D. 

Antalet accept/visningar på Certifikaten från Stjärnor, Galaxer och Diamanter får 

sammanräknas och följande utmärkelser kan sökas baserat på antalet accept. 

Proficiency (PPSA): minst 288 accept, Excellence (EPSA): minst 700 accept, 

Master (MPSA): minst 1500 accept, Master 2 (MPSA2): 2.250 accept och Grand Master 

(GMPSA): minst 3000 accept. 

Mitt deltagandet i salongerna sker främst med Digitala Projektorbilder men även i 

klasserna Small Print Color & Small Print Monochrome. 

Digitala Projektorbilder sänds enkelt över nätet, även deltagaravgifterna, som betalas 

via PayPal. 

http://www.zoomfotoresor.se/fotodag-goteborg/
javascript:handleMailto('mailto:stefan.mattsson@squarepublishing.se');return%20false;
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”Faktaruta” Arne Andersson 

Fick min första kamera 1953, köpte första systemkameran 1965, har varit medlem i 
olika fotoklubbar sedan 1966 och är medlem i Falu Fotoklubb sedan 1997. 
Deltar i klubbtävlingar, tävlingar och salonger arrangerade av fotoklubbarna i Dalarna. 
Deltar även i internationella fototävlingar och salonger sedan 1983. 
Erhöll 1992 Excellence FIAP (EFIAP) utmärkelsen av internationella fotoorganisationen 
Federation Internationale de l’Art Photographique. 
Är medlem av Photographic Society of America sedan 1989 och tilldelades 2018 Master 
2 PSA (MPSA2) utmärkelsen för minst 2.250 accept/visningar i internationella 
fotosalonger godkända av PSA. 
Arne Andersson       
                       
 

Skellefteå FK 
 
20-21 oktober blev en intensiv fotohelg för Skellefteå fotoklubb. Lördagen inleddes 
med att hänga alla uttagna bilder till DIFO och avslutades med jubileumsmiddag. 
Skellefteå fotoklubb har i år fyllt 75 år och förutom god mat bjöds det på intressanta 
föreläsare. Linda Forsell föreläste och visade bilder från sitt intressanta liv som fotograf. 
Hon berättade hur allt började med att hon anmälde sig till en fotokurs för ungdomar 
arrangerat av Skellefteå fotoklubb. Skälet var inte fotointresse utan den snygga killen 
som anmält sig. Han slutade men Linda upptäckte fotografin och när hon övergav 

Skellefteå fotoklubb var det för att studera fotojournalistik.  Just nu är hon aktuell med 
nyutgåvan av Lennart Nilssons bok ”Ett barn blir till”.  
 
Skellefteås fantastiska naturfotograf Peter Lilja visade sina bilder, vilket var mycket 
uppskattat. Sam Marklund utsågs till Hedersmedlem under jubileumskvällen och Carina 
Hedlund och Örjan Fredriksson fick varsitt förtjänsttecken, Carina i silver och Örjan i 
guld.  
 
Vid söndagens DIFO kom medlemmar från fler fotoklubbar i Norra Norrlands distriktet. 
Bland jurypersonerna som var på plats och redovisade resultaten fanns de duktiga 
fotograferna LisaLove Bäckman och Maria Fäldt. Besökarna vid DIFO bjöds också på en 
inspirerande föreläsning av naturfotografen Thorbjörn Lilja. Och självklart gick alla våra 
jurypersoner och föreläsare under helgen hem med blommor och de två senaste 
årsböckerna, vilket blev uppskattat.  Och sist men inte minst blev Tommy Lie årets 
fotograf i distriktet.  
 

 
Carina Hedlund, Sam Marklund och Örjan Fredriksson, Foto: Mikael Håkansson 
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Linda Forsell med blomma och årsböcker tillsammans med ordförande Örjan 
Fredriksson. Foto: Carina Hedlund 
 

 
Två av våra duktiga jurypersoner vid DIFO, LisaLove Bäckman och Maria Fäldt.            
Foto: Carina Hedlund. 

 
 
 
 

Tider som gäller utgivning och inskick av artiklar  
 

Nr Manusstopp  Utgivning 
 
13 Vecka 44  Vecka 46 
14 Vecka 48  Vecka 50 
 
Om det behövs kan extra nr publiceras om styrelsen så anser!  
 
 

                           Fota rimfrost och snöflingor! 
 

   
Göran Gärberg 

              
Carina Hedlund 

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

mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org


Exponera! - Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar Sida 10 (10) 
 

 

 

 
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. 

Huvudsamarbetspartner 
 

 
 

Glöm inte att utnyttja 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. 
 

Gefvert 
Försäkringserbjudande 
För er som tecknar försäkring genom Försäkrings-bolaget Gefvert kan utöka denna med 
ett avbeställningsskydd/produktionskostnadsförsäkring. 
Kolla deras hemsida om detta är aktuellt för dig. 
 
 
Men missa inte övriga erbjudanden från alla våra samarbetspartners via denna länk. 
 

http://japanphoto.se/
http://www.japanphoto.se/fotobok
http://www.japanphoto.se/fotoframkallning
http://support.japanphoto.se/butiker
http://rsf-fotoklubbar.org/samarbete.html

