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Månadens fotograf: Ylva Sjögren, enskild medlem i RSF

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

Att Exponera!
Namnet på Riksförbundets medlemsblad kan tolkas på flera sätt. Vi exponerar när vi
tar våra bilder. När bilderna sedan är bearbetade och mogna att visas utanför den egna
kammaren exponerar vi bilderna för andra. Det avslutande utropstecknet ska ses om
uppmaning att göra bägge sakerna. Ta bilder och visa dem för andra!
En plats att exponera sina bilder och att bli exponerad för andras är på Instagram.
Sedan maj i år finns även RSF på Instagram, där vi varje vecka utser en ”veckans
fotograf”. I skrivande stund har vi mer än 450 följare.
Du kan klicka dig dit genom Instagram-knappen på hemsidan eller gå direkt in på vårt
Instagram. Passa samtidigt på att bli följare av vårt Instagram. Vill du själv bli en
veckans fotograf, skicka ett PM till oss genom Instagram.
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Månadens Fotograf
Vid Riksfototräffen i maj startade Riksförbundet ett Instagramkonto. Varje vecka
presenteras en fotograf, antingen från någon av våra anslutna fotoklubbar eller en
enskild medlem i riksförbundet. En av dessa är Ylva Sjögren från Nissanfors i Småland.
Ylva är en inbiten macrofotograf. Hon letar alltid efter vackert ljus. Hon älskar färg och
att ligga på marken och känna doften av jord och gräs.
Ylva gillar att tävla och har valt att vara enskild medlem i Riksförbundet. Hon säger att
det finns många bra fotografer inom förbundet och hon hoppas kunna delta vid
framtida Riksfotoutställningar. Hon tyckte det var både roligt och ärofullt att
presenteras på Instagram. Nu får Ylva även vara månadens fotograf här i Exponera!
Vill man se mer av Ylvas bilder kan man följa henne på Instagram: @ylva_sjogren.

På Riksförbundets hemsida exponerar vi fortlöpande aktuell information. Ta för vana
att besöka oss då och då för att ta del av vad som är på gång.

Exponera mera!
Carina Hedlund
Redaktör Exponera!

Göran Zebühr
Tf. redaktör Exponera!

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.

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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Information från RSF
RSF Klubbtävling 2019
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Medlemskort för 2020 ...
... finns att beställa från expeditionen. Klubben slipper alltså ta fram ett eget
medlemskort. Läs mer på hemsidan, Beställa från RSF.

Vi inbjuder samtliga fotoklubbar anslutna till RSF att delta i RSF Klubbtävling 2019.
Tävlingen 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. Utförlig information på vår hemsida.
Avgiften är 200 kr per klubb och deadline för bilder och betalning är den 31 oktober.

RSF Årsbok 2019/2020 beräknas vara klar under november
Den innehåller ett stort antal sidor i
färg och resten i ett högklassigt
gråskaletryck. Totalt 106 sidor med
bilder, ingen reklam!
Vi har lyckats hålla priset på samma
låga nivå som förra året då en bok
kostade 120 kr + frakt. Vi kommer även
i år att erbjuda rabatter vid större
beställningar.

Notre-Dame, Ninni Andersson, Enskede FK

Mer om detta, vilka fotografer som är
utvalda samt hur beställningen ska
göras kommer i nästa nummer av
Exponera!

Medlemsavgift för 2020
Medlemsavgiften för 2020 är 700 kr för fotoklubb och 300 kr för enskild medlem i RSF.
Notera att i denna avgift ingår ett exemplar av RSF årsbok för det aktuella året.
Avgiften betalas till RSF:s bankgiro 135–6856 senast den 30 november.
Vi kommer att skicka ut underlag för avgiften via epost till klubbens kassör och enskilda
medlemmar under oktober.

Riksfotoutställningen 2020
Inbjudan kommer att presenteras i slutet av oktober 2019. Notera redan nu att sista
datum för att delta med bidrag i de sex grupperna är den 31 januari 2020.

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 vår hemsida.

Internationellt
14th 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. Bildernas längsta sida ska mellan 2400 och 3500 pixlar. Deltagaravgiften är
50€ per klubb.
Läs mer i FIAP:s inbjudan och på vår hemsida.

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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6th Golden Digital Salon 2019

Manusstopp och utgivning

Sista dag för inlämning 20 oktober. www.the-golden.dk

4th Nordic International Digital Circuit 2019
Sista dag för inlämning 31 oktober. http://www.nordic.photo/

Tänker du söka FIAP Distinction i år?
Om du nått framgångar i internationella salonger och vill ansöka om FIAP Distinction så
är det hög tid att göra det nu. Senast den 1 november måste du ha skickat in din
ansökan till oss.

Exponera!
Nr

Manusstopp

Utgivning

10
11

Vecka 44
Vecka 48

Vecka 46
Vecka 50

Huvudsamarbetspartner

Hur du går tillväga hittar du på Riksförbundets hemsida, Skrolla ned till texten om
Ansökan om FIAP Distinctions.

Från klubbar och distrikt
Eslövs Fotofestival
Lördagen den 9 november bjuder Eslövs Fotoklubb in till sin årliga Fotofestival. Lokalen
är Medborgarhuset i Eslöv. Det blir bildvisningar, workshop, fotoutställningar och
plankettävlingar med temat ”Hinder” och fritt tema. Tävlingsdeltagande 30 kr/ klass.
Mer info på finns på Eslövs Fotoklubbs hemsida.
Biljettpriser: Heldag 380 kr, halvdag 240 kr, enstaka 100 kr. Förköp till rabatterat pris
för heldag 330 kr kan du göra här. Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår.

Glöm inte att utnyttja de medlemsförmåner som vårt samarbete med Japan Photo ger
medlemmar i fotoklubbar anslutna till RSF och medlemmar i RSF.

Gatufoto / Street Photography med Marcus Johansson i Stockholm
Den 21 november arrangerar SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar ett föredrag med
Marcus i Enskede Skola. Han är även känd som ICEPIC – och har som fotograf brunnit
för Gatufoto / Street Photography sedan 1981. Han arrangerar både kortare och längre
workshops på olika platser i Sverige och utomlands. Marcus kommer under kvällen
dela med sig av sina erfarenheter av gatufoto - var, varför och kanske hur.
I anslutning till föredraget med Marcus genomförs ett extra årsmöte för Östra
Svealands Fotoklubbar. Enda punkten på dagordningen är att ta beslut nummer 2 för
att upplösa föreningen. Det finns intresse i distriktet för gemensamma arrangemang
men viljan bland klubbarna att bidra med resurser är mycket begränsad. Detta tråkiga
beslut är därmed oundvikligt.

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

Samtliga erbjudanden
Läs mer om erbjudanden från våra samarbetspartners.

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.

