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Att Exponera! 
 

Det lackar mot jul och efterlängtad ledighet för många.  De senaste åren har bjudit på 
en strid ström av nya tekniska fotoprylar och många av oss har nog kompletterat sin 
utrustning.  Men behöver vi nya prylar för att bli bättre fotografer?  Vad sägs om en 
mjuk julklapp?  Mer tid för att söka inspiration och nya bildidéer? 

Det kan du få genom att se andras bilder på utställningar och i fotoböcker. Fotokurser 
och workshops anordnas runt om i Sverige och det finns mycket på ”nätet” som du kan 
studera i egen takt.  Moderskeppet har en stor mängd kurser inom mängd olika 
områden av fotografin.  

Vi vill ändå slå ett slag för EN hård julklapp.  RSF Årsbok är en utmärkt present till dig 
själv eller andra bildintresserade.  Vi har både bredd och skicklighet bland våra 
medlemmar, så varför inte låta oss inspireras av varandra?  En av RSFs viktiga uppgifter 
är förmedla information till, från och mellan våra medlemmar.   

I detta nummer av Exponera! kan vi förmedla information från Peter Reichel, medlem i 
Gagnefs Fotoklubb som givits möjlighet att vara delaktig i svensk fotohistoria.  Läs 
artikeln om den 100-åriga bildskatten på sidan 4. 

Vi tror att det finns många fler berättelser från våra medlemmar.  Hör av dig till oss – 
vår uppgift är som sagt att förmedla information. 

Exponera mera! 

Carina Hedlund  Göran Zebühr 
Redaktör Exponera! Tf. redaktör Exponera! 

Material till och dialog med Exponera! och hemsidan skickas till: 
redaktion@svenskfotografi.org. 

 

God Jul! 

Förbundsstyrelsen vill tacka för ett trevligt verksamhetsår, och tillönskar klubbar och 
enskilt anslutna medlemmar en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt Fotoår! 
 
Nils-Erik Jerlemar 
Ordförande RSF 

Månadens Fotograf 
 

Maggie Johansson, Eskilstuna fotoklubb.  Instagram: @maggie.johansson58 

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 

 

Maggie har fotograferat i ca tre 
år och berättar att hon 
fotograferar allt, det är både 
ögonblick, natur och människor. 
Maggie är självlärd och med 
fotograferandet som hobby trivs 
hon med att fånga ögonblick och 
berättar att foto blivit hennes 
passion i livet.  

Maggie gillar att fånga ögonblick 
och det vackra. Hon använder 
även sin mobilkamera som alltid 
är med. Att kunna beröra andra 
med sina bilder säger Maggie är 
en härlig känsla.  

Att Maggie gick med i fotoklubb 
säger hon var för att träffa 
likasinnade, att få lite tips och 
idéer då fotograferandet kan vara 
en ganska ensam hobby. 

 

 

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. 

 

 

 

mailto:redaktion@svenskfotografi.org
mailto:carinahedlund66@msn.com
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Information från RSF 
 

RSF Utmärkelse 
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 2019 har samlat fler poäng 
till nästa nivå. VI ser fram emot många nya ansökningar. 54 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. 
 

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. 
 

Riksfotoutställningen 2020 
Alla bilder ska som vanligt vara uppladdade/postade senast den 31 januari och 
avgifterna betalda den 7 februari. Samma datum gäller för bildspel.  Här finner du 
inbjudan.  Allt du behöver veta finns på vår hemsida. Notera även de två länkarna till 
frågor och svar – FAQ.  
 
Nytt för i år är bl a att vi sänkt deltagaravgiften i påsiktsklasserna, för att entusiasmera 
till ökat deltagande. 
 
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. 

Motioner till Riksfotostämman 
Rätt att till Riksfotostämman inlämna motion tillkommer varje ansluten klubb eller 
enskild medlem av förbundet samt förbundets styrelse. Även medlem i ansluten 
fotoklubb kan inlämna motion om den är åtföljd av vederbörande klubbstyrelses 
yttrande. 
 
För att kunna behandlas vid Riksfotostämman skall motion vara förbundsstyrelsen 
tillhanda senast tre månader före stämman. Inkomna motioner skall delges de anslutna 
klubbarna senast två månader före stämman. 
 

RSF Årsbok 2019/2020 – viktig information 

 
Notre-Dame, Ninni Andersson, Enskede FK 

Vi har blivit uppmärksammade på ett 
missförstånd.  Några klubbar har väntat 
på att få ett fritt exemplar av årsboken 
redan i år.    
 
Men det är först fr.o.m. 2020 som ett 
exemplar av årsboken ingår i 
medlemsavgiften till RSF. 
 
RSF Årsbok 2019/2020 måste alltså 
beställas.  
 
Varför inte beställa fler exemplar? En 
utmärkt julklapp till bildintresserade! 
 
Läs mer här. 

 

Swedish International Exhibition 2020 
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer såväl som professionella, till vår 
fjärde internationella utställning. Den följer regelverken från FIAP och PSA.  Bilderna ska 
vara uppladdade senast den 15 februari. 
 
Läs mer här. (På engelska.)  
 

https://www.svenskfotografi.org/medlemsservice/rsf-utmarkelse/
https://www.svenskfotografi.org/medlemsservice/rsf-arbetsstipedium/
http://www.svenskfotografi.org/dokument/Riksfotoutstallningen%202020%20inbjudan.pdf
https://www.svenskfotografi.org/rifo/information-om-riksfotoutstallningen/
https://www.svenskfotografi.org/arsboken/
https://www.svenskfotografi.org/internationellt/swedish-international-exhibition/
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Riksfototräffen 2020 
Riksfototräffen 2020 går av stapeln i Avesta 22‐24 maj och arrangeras av Folkare 
fotoklubb som firar 80 år.  Mer information kommer i början av nästa år. 
 
Nedan ser du en bild från industriområdet Koppardalen där vi kommer att vistas under 
Riksfotodagarna.  En spännande miljö att utforska. 
 

 
Foto: Daniel Zetreus, Folkare Fotoklubb 

Vi söker en webbredaktör! 
Vi kommer fr o m årsskiftet att börja tillämpa en ny modell för nyhets- och 
informationsspridning till klubbar och enskilt anslutna RSF-medlemmar. 
 
Vi söker nu en redaktör som på ideell basis vill ta tag i denna uppgift, och ansvara för 
hemsidans uppdatering. Inga djupa tekniska förkunskaper behövs, utan allt arbete kan 
utföras via Wordpress och e-post. 
 
Det "brinner ju lite i knutarna" så hör av dig snarast till: 
RSF:s IT-ansvarige Marcus Liedholm, m@marcusliedholm.se, 070-2565566, eller till 
Förbundsordförande Nils-Erik Jerlemar, nejerlemar@gmail.com, 070-5610215. 

Internationellt 
FIAP Biennaler 2020 

  
Inlämning av bilder till Sveriges deltagande i 20th FIAP Nature Biennial 2020 kan göras 
under perioden 1 dec 2019 – 5 januari 2020 genom att ladda upp dina digitala bilder. 
 
Biennialen består av två färgsektioner i Natur. 

• Tema 1 Autumn leaves (Printsektion färg) 

• Tema 2 Reflections in nature (Projiceringssektion färg) 
 
RSF ombesörjer printning.   Mer info om regler och uppladdning via denna länk. 

Norden 
Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF informerar 
Marie Gustafsson, Sverige har tilldelats NFFF Hederstecken NSMiF/b – Nordisk 
Stormästare i Fotografi/brons, baserat på framgångar i Nordiska internationella 
salonger och Nordiskt Fotomästerskap.  Info om bestämmelserna finner du här.  
 

Från klubbar och distrikt 
Västra Sveriges Fotoklubbar 
Fotodistriktet Västra Sveriges Fotoklubbar ( VSF ) har hållit sin årliga Klubbledarträff den 
12 oktober.  

Rapport om träffen och vimmelbilder finner du här. 

mailto:m@marcusliedholm.se
mailto:nejerlemar@gmail.com
https://www.svenskfotografi.org/inbjudan-att-deltaga-i-20th-fiap-nature-biennial/
https://www.svenskfotografi.org/dokument/NFFF_Hederstecken_170824.pdf
http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/?page_id=1053
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100-årig Bildskatt upphittat 
En 100-årig fotografiskt bildskatt som 
överlevt på vind och i jordkällare har 
nyligen hittats.  Kvarlåtenskapen efter 
Ida Goodwin innehåller bl.a. ca 800 
fotografier av Henry B Goodwin, 
negativ, brev, manuskript, vykort och 
Ida Goodwin's kompletta negativarkiv 
från 1931 till 1938. 

Familjen som köpte Ida och Henry 
Goodwins bostad i Saltsjöbaden 
hittade en mängd påsiktsbilder, 
filmnegativ, glasnegativ och vykort och 
den samlingen har Peter Reichel, 
medlem i Gagnefs fotoklubb under en 
tid avfotograferat. 

Henry B Goodwin's fotografier finns i 
samlingar på Kungliga biblioteket, 
Moderna museet, Stockholms 
stadsmuseum, många andra svenska 
och europeiska kulturinstitutioner och 
hos privata samlare. 

Bilder ur kvarlåtenskapen visades för 
första gången på Gagnefs Fotoklubbs 
månadsmöte onsdagen den 20 
november. 

Mer information finns på Gagnefs 
Fotoklubbs hemsida.  Bläddra ner till 
"Rapport från Novembermötet". 

För ännu mer information kontakta: 
Robin Lindström 073-587 95 14 eller 
Peter Reichel 070-538 33 99. 

 

 

 

Henry B Goodwin (1878-1931) och Ida 
Goodwin (1874-1963) 
 

 

En bild ur serien "Wet hair" 

Exponera! - manusstopp och utgivning 

Exponera! 
Nr Manusstopp  Utgivning 
1 Vecka 52  Vecka 02 
 

Huvudsamarbetspartner 
 

 
 

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

 

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.  
 

https://www.gagnefsfotoklubb.se/
http://www.gefvert.se/
https://www.svenskfotografi.org/medlemsservice/samarbetspartners-och-erbjudanden

