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Denna månad presenteras inte någon månadens fotograf i Exponera!. Titta in i RSFs Instagram och se veckans fotograf.

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.

Exponera! - Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar
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Hemsida, Exponera! och Instagram
RSFs strävan är att vara en organisation där kontaktvägen är så kort som möjlig till alla
våra medlemmar, både du som är medlem i en fotoklubb eller som är enskilt ansluten
medlem i riksförbundet.
Samtidigt är vi medvetna om att information kan försvinna på vägen och inte når fram.
Genom Exponera! vill vi informera dig om viktiga framtida händelser som olika
tävlingar, anmälningsförfarande, deadlines med mera. I Exponera! försöker vi också
berätta om viktigare händelser sedan föregående nummer, utmärkelser, kallelse till
Riksfotostämma med mera. Alla fotoklubbar i landet har också möjlighet att skicka in
information till oss om sådant som kan vara av mer än lokalt intresse.
Distributionen av medlemsbladet Exponera! har tills nyligen enbart skett via en eller två
e-postadresser som varje ansluten fotoklubb eller enskild medlem angivit som
kontaktadresser. Men det händer att denna adress inte är uppdaterad eller att det kan
missas att vidarebefordra Exponera! via klubbens e-postlista. Därför vill vi skicka
Exponera! och annan viktig information direkt till dig.
Vi arbetar nu intensivt med att successivt utveckla informationen till dig som antingen
är medlem i en fotoklubb eller har ett medlemskap i RSF. Det snabbaste och bästa
sättet att ta del av aktuell information och annat av intresse är att titta in på vår
hemsida. Via hemsidan kan du också använda dig av olika funktioner som att ladda upp
bilder till årsbok och tävlingar, se till att dina medlemsuppgifter är aktuella med mera.
När du registrerat dig kan du också få Exponera! direkt från oss till din e-post.
Vi arbetar med att kunna tillföra fler användbara funktioner. Vår målsättning är att
hemsidan ska uppdateras minst tre gånger per månad. Via hemsidan vill vi sprida så
mycket information och bilder som möjligt från våra anslutna fotoklubbar,
medlemmarna och från er som är medlemmar i RSF.
Skicka all sådan information till redaktion@svenskfotografi.org. Från och med
september är detta vår gemensamma e-postadress för både Exponera! och hemsidan.
Gäller det en tävling eller evenemang, skicka informationen senast fyra veckor före
deadline eller dag för evenemang.
RSF finns också på Instagram, där vi varje vecka utser en ”veckans fotograf”. Du kan
klicka dig dit genom Instagram-knappen på hemsidan eller gå direkt in på vårt
Instagram (https://www.instagram.com/riksforbundet_svensk_fotografi/). Passa

samtidigt på att bli följare av vårt Instagram. Vill du själv bli en veckans fotograf, skicka
ett PM till oss genom Instagram.
Vi hoppas att detta ska leda till både ett bättre informationsutbyte och att vi kan knyta
alla fotoklubbar och medlemmar runt om i landet närmare varandra.
Marcus Liedholm
Webbansvarig RSF

Stefan Magnusson
Redaktör Exponera!

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.
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RSF Klubbtävling 2019
Vi inbjuder samtliga fotoklubbar anslutna till RSF att delta i RSF Klubbtävling 2019.
Tävlingen arrangerades första gången 2016 och är en årligen återkommande tävling
mellan Sveriges Fotoklubbar. Varje klubb får delta med 10 bilder vilket gör att såväl små
som stora klubbar har samma chans att nå framgång.

Regler
1.

Varje klubb deltar med 10 digitala bilder, färg eller svartvitt, från fem till tio
fotografer. Fotograf kan endast delta för en klubb, med max två bilder.

2.

Bildfilerna ska ha formatet jpg, max 1920 pixlar bred och max 1080 pixlar hög,
och storleken max 2 MB.

3.

Bildfilernas filnamn ska vara: Klubb_Efternamn_Förnamn_Bildtitel.jpg.
Exempel: Storstads_FK_Andersson_Per_Solnedgång.jpg

4.

Motivområdet är fritt och bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna
för visning vid tidigare RSF Klubbtävling. Bild som är nästan identisk med
tidigare belönad bild får inte delta igen.

5.

6.

7.

Genom att skicka in bilder till RSF Klubbtävling ger du RSF rätt att i ickekommersiellt syfte visa bilderna i samband med utställningar (t ex i svensk
fotopress), vid resultatredovisningen och att under innevarande år välja bilder
för publicering på hemsidan, visning på fotomässa samt RSF:s årsbok.
Bidrag som inte uppfyller reglerna diskvalificeras. Ingen återbetalning görs av
deltagaravgift. Beslut om eventuell diskvalificering meddelas endast klubbens
tävlingsansvarige.
Bilderna bedöms av en kvalificerad jury som utses av RSF.
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Registrering och uppladdning

Ladda hem deltagarformuläret från RSFs hemsida och spara det på din dator. I
formuläret finns all information om hur du fyller i det och hur formuläret och bilderna
ska skickas in. Notera speciellt våra regler för namnsättning av bilder och formulär.
Formuläret finns i två versioner:
Excelformat (https://www.svenskfotografi.org/dokument/RSF_Klubbtavling2019_Delta
gare.xlsx) och Pdf-format
(https://www.svenskfotografi.org/dokument/RSF_Klubbtavling2019_Deltagare.pdf).
Sista datum för uppladdning och betalning av avgifterna är 31 oktober 2019.

Deltagaravgift

Anmälningsavgiften är 200 kr per klubb att inbetalas till RSFs bankgiro 135-6856. I
meddelande till mottagaren skall ordet “RSF Klubbtävling” framgå, liksom klubbens
namn.

Priser

Till de 3 högst placerade klubbarna utdelas RSF Guldmedalj, RSF Silvermedalj,
respektive RSF Bronsmedalj. Placering 4 – 10 belönas med RSF Diplom. En RSF
Guldmedalj, två RSF Silvermedaljer samt tre RSF Bronsmedaljer kan tilldelas bilder av
mycket hög kvalitet, oberoende av klubbens placering.
Samtliga deltagare i den vinnande klubben tilldelas också individuellt RSF Diplom.
Individuella medaljer och diplom, kan tillgodoräknas för RSF Utmärkelse.

Utställning

Vinnande klubbars bilder, samt individuellt belönade bilder, publiceras på RSF:s
hemsida under tre månader efter tävlingens avslutande, samt om möjlighet finns, vid
nästkommande Riksfototräff.

Frågor besvaras av

Nils-Erik Jerlemar, e-post: nejerlemar@gmail.com

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.
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Internationellt
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För er som inte tidigare deltagit I internationella salonger
kan leta upp sådana via nedanstående adresser:
FIAP-salonger: https://www.myfiap.net/patronages. En mycket överskådlig lista.
PSA-salonger: https://psa-photo.org. Sök sedan på “current exhibition list”.

Hur du går tillväga hittar du på Riksförbundets hemsida, välj Internationellt i menyraden
följt av Deltaga i Internationella salonger. Skrolla ned till texten om Ansökan om FIAP
Distinctions.

Vi tipsar om följande internationella fotoutställningar i Norden:

Monica Wennblom
FIAP Liaison Officer för Sverige
monica.wennblom@svenskfotografi.org

Lanterna Magica Small Prints 2019
Sista dag för inlämning 7 september 2019
www.lanternamagica.dk
2nd Fjord-Bergen Exhibition of Photographic Art 2019
Sista dag för inlämning 30 september 2019
www.fjord-bergen.no
11th Finland International Digital Circuit 2019
Sista dag för inlämning 9 oktober 2019
www.finlandcircuit.fi
6th Golden Digital Salon 2019
Sista dag för inlämning 20 oktober
www.the-golden.dk
4th Nordic International Digital Circuit 2019
Sista dag för inlämning 31 oktober 2019
http://www.nordic.photo/

Tänker du söka FIAP Distinction i år?
Du kan redan nu skicka din ansökan till RSF under nedanstående e-postadress. Det ger
oss tid att tillsammans arbeta fram en komplett ansökan inför slutligt beslut hos FIAP.
Senast 1 november skall en ansökan vara helt klar. Kom ihåg att du först måste
registrera dig på FIAPs hemsida – https://www.myfiap.net/user/register/fp och även ha
beställt ett FIAP Life Card inför din Distinction-ansökan.

Välkommen med Din ansökan

Nordiska Förbundet (NFFF) informerar
NFFF Arbetsstipendium

Sista ansökningsdag för ansökan om NFFF Arbetsstipendium (500 Euro) är den 30
september. Info och ansökningsblankett finns på RSFs hemsida,
http://www.svenskfotografi.org/, under fliken Nordiska Förbundet för Fotografi.

Nordiska Stormästare i Fotografi

Sju svenska fotografer tilldelades vid Riksfototräffen i maj utmärkelsen Nordisk
Stormästare i Fotografi/brons – NSMiF/b:
Tony Clementz
Mats Grimfoot
Nils-Erik Jerlemar
Peter Reichel
Jan-Thomas Stake
Monica Wennblom
Göran Zebühr

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.
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Nyköpings fotoklubb 75 år
Den 5 oktober 2019 firar Nyköpings Fotoklubb 75-års-jubileum. I samband med detta
arrangeras en heldagsföreläsning mellan kl. 9–16 med Patrik Larsson, välkänd
naturfotograf och föreläsare. Föreläsningen kommer att vara öppen för alla
intresserade. Kostnaden är 200 kr för de som inte är medlemmar i Nyköpings
fotoklubb. I kostnaden ingår föreläsningen men inte fika eller lunch. Anmälan görs
till info@nykopingsfotoklubb.se. I samband med anmälan betalas avgiften till
bankgiro 5090-0661. Ange namn vid betalningen.
Adress: Campus Nyköping, Stora torget 7, Nyköping.

Riksfototräffen 2021
Vi har ännu inte någon klubb som åtagit sig arrangemanget. Någon av er har kanske
jubileum eller något annat som gör att ni ser anledning att arrangera Riksfototräffen
under 2021. Hör av er till vår förbundsordförande Nils-Erik Jerlemar via mejl
nejerlemar@gmail.com

RSF Utmärkelse
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Rekordmånga RSF-fotografer tilldelades den nyinrättade utmärkelsen RSF Utmärkelse
vid Riksfototräffen i maj:

Artist RSF - ARSF:
Lars Agelii
Arne Andersson
Krister Andersson
Peter Brolin
Marie Gustafsson
Lars-Håkan Hansson
Tomas Hedström
Eva Lindberg
Peter Olausson
Lars Rosell
Jimmy Runsteen

Excellence RSF - ERSF:
Carina Hedlund
Mats Källstig
Willy Praag

Excellence RSF/brons - ERSF/b:
Mats Grimfoot
Nils-Erik Larsson
Anders Roland
Monica Wennblom

Excellence RSF/silver - ERSF/s:
Märtha Blom
Nils-Erik Jerlemar
Peter Reichel
Göran Zebühr

2016 introducerade vi RSF Utmärkelse som, efter ansökan, kan utdelas för
framgångsrikt deltagande i av RSF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar.

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.
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Huvudsamarbetspartner

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 för närvarande 5000 kr. Läs mer på hemsidan under
Medlemsservice.

Manusstopp och utgivning
Exponera!
Nr
9–10
11
12

Manusstopp
Vecka 39
Vecka 43
Vecka 47

Utgivning
Vecka 41
Vecka 45
Vecka 49

Hemsidan

Glöm inte att utnyttja de medlemsförmåner som vårt samarbete med Japan Photo ger
medlemmar i fotoklubbar anslutna till RSF och medlemmar i RSF.
Länk till mer information:
https://www.svenskfotografi.org/medlemsservice/samarbetspartners-ocherbjudanden

Material publiceras fortlöpande och minst tre gånger per månad
Material till och dialog med Exponera! och hemsidan skickas till:
redaktion@svenskfotografi.org.
Har du någon fotograf i din klubb som du vill att vi skriver om på hemsidan och/eller
Exponera! Tipsa gärna genom att maila Carina Hedlund på carinahedlund66@msn.com.

Instagram

Glöm inte heller vårt Instagram. där ”veckans fotograf” presenteras fortlöpande. Du
kan klicka dig dit genom Instagram-knappen på hemsidan eller gå direkt in på vårt
Instagram (https://www.instagram.com/riksforbundet_svensk_fotografi/). Passa
samtidigt på att bli följare av vårt Instagram. Vill du själv bli en veckans fotograf, skicka
ett PM till oss genom Instagram.

Försäkringserbjudande

För er som tecknar försäkring genom försäkringsmäklare Gefvert kan utöka denna med
ett avbeställningsskydd/produktionskostnadsförsäkring.
Kolla deras hemsida om detta är aktuellt för dig. www.gefvert.se

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.
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In memorandum Sten-Olof Nordblom
En vän och fotokamrat har lämnat oss

Sten-Olof Nordblom engagerade sig tidigt i fotorörelsen i Västra Sveriges Fotoklubbar
och redan 1955 gick han med i Tibro Fotoklubb sedan, också i medlem i Mariestads
Fotoklubb.
I båda dessa klubbar var han en trogen medlem under alla år. 1983 stod Mariestads FK
som arrangör av Riksfotoutställningen, då kallat RIFO och där utsågs Sten-Olof till RIFO
general och rodde med hjälp av en arbetsgrupp i klubben i land med arrangemanget.
Under en tid var Sten-Olof också styrelseledamot i Västra Sveriges Fotoklubbar.
Från mitten av 1980 talet valdes Sten-Olof in i Riksförbundet Svenska Fotografis (RSF)
styrelse först som suppleant senare som ordinarie ledamot. I styrelsearbetet var StenOlofs främsta uppgift under de åren då Riksfotoutställningen hade en diaklass, att
ansvara för den administrativt samt att vara RSFs vice ordförande. År 2005
utsågs Sten-Olof till RSFs utlandsansvarig och antog uppdraget som FIAP Liaison
Officer. Detta uppdrag fullgjorde Sten-Olof fram till maj 2014 då han lämnade RSFs
styrelse.
Sten-Olof erhöll RSFs förtjänsttecken av högsta valören i form av HonRSF 2014 (hade
dessförinnan erhållit förtjänsttecken i guld) och Internationellt både ESFIAP och Hon
EFIAP 2012.
Sten-Olof gick bort den 15 juli 2019 – saknar honom som vän och glad
diskussionspartner.
Monica Wennblom
Ledamot RSFs styrelse och utlandsansvarig / FIAP Liaison Officer
ordförande Västra Sveriges Fotoklubbar
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