Riksförbundet
Svensk Fotografi
Även för dig som inte tillhör någon fotoklubb!

Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) är en ideell sammanslutning av fotoklubbar och enskilt anslutna RSFmedlemmar. Vår målsättning är att verka för fotografins
utveckling som konstart, ge stöd till våra medlemsklubbar
och tillvarata våra medlemmars intressen i fotografiska
frågor.
RSF är Sveriges största organisation för aktiva fotoentusiaster och har närmare 7000 medlemmar i 140 klubbar,
samt ett antal enskilt anslutna medlemmar, runt om i landet. RSF genomför olika fotoaktiviteter som ett komplement till de lokala klubbarnas arrangemang.
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Riksfototräffen och Riksfotoutställningen
Riksfototräffen arrangeras en gång per år i samverkan med
en eller flera lokala fotoklubbar. Under Riksfototräffen har
vi även årsmöte, samt aktiviteter såsom bildföredrag och
tillfälle att umgås med fotokompisar från hela Sverige.
Under dessa dagar är det också vernissage av Riksfotoutställningen, som är en salong där alla våra medlemmar
kan delta. Inlämning av bilder sker i januari och bedöms
av en kvalificerad jury. Vi deltar med både enstaka bilder,
kollektioner och bildspel, samt med både digitala och påsiktsbilder.

Den fotograf som varit mest framgångsrik i årets Riksfotoutställning respektive Ungdomsgruppen utses till
Årets Fotograf och Årets Ungdomsfotograf. De utvalda
bilderna från årets Riksfotoutställning sätts samman i en
PDF-katalog som publiceras på vår hemsida.

Medlemsförmåner
Riksförbundet söker kontinuerligt samverkan med parter
inom fotobranschen för att kunna ta fram olika former av
erbjudanden till våra medlemmar. Läs om dessa på vår
hemsida.
RSF Stipendier
Det finns två arbetsstipendier att ansöka om. Ett för vuxna
medlemmar och ett för ungdomar. Mer information finns
på vår hemsida.
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RSF Årsbok
Sedan 1976 har vi tagit fram en årsbok som speglar
RSF-medlemmarnas fotografiska verk under året och är ett
kulturdokument för framtiden. Formatet är 190x190 mm
och innehåller bilder i både färg och svartvitt med hög
kvalitet.

RSF Utmärkelse
Instiftades 2016, och kan ansökas om efter framgångsrikt
deltagande i RSF:s olika salonger samt i Nordiskt Fotomästerskap.
Förtjänsttecken
Klubbmedlem som gjort långvarig och förtjänstfull insats
för klubb/distrikt kan tilldelas RSF:s förtjänsttecken i Silver
eller Guld. Klubb/distrikt skickar ansökan till RSF och står
för kostnaderna om förtjänsttecken beviljas.
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RSF förmedlar information
En viktig roll för RSF är att förmedla information till och från våra klubbar. Detta ger
bl.a. möjlighet för klubbar att inspireras av
varandras olika aktiviteter. Goda exempel
på aktiviteter kan upprepas i andra klubbar
och till vissa arrangemang kan man bjuda
in andra än den egna klubbens medlemmar. Vi sprider informationen på flera sätt,
främst genom:
• Hemsidan svenskfotografi.org som har
både kalender och allmän information
• Medlemsbladet Exponera! skickas som
e-post 1 gång i månaden eller oftare
vid behov. All information skickas via
e-post till våra medlemmar. E-postinformationen kan lätt skickas vidare
inom fotoklubbarna till klubbens egna
medlemmar.
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Nordiska Förbundet för Fotografi
De nationella förbunden i Sverige,
Norge, Finland och Danmark har
tillsammans bildat Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF.
Det grundläggande syftet med NFFF är att
skapa en kreativ integration och ytterligare mervärden för medlemsländernas riksförbund, klubbar och medlemmar. Det görs
bland annat genom gemensamma tävlingar
och utställningar, bildutbyte, arrangemang
av internationella fotosalonger, fototräffar
och workshops mm.
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Läs mer och se bilder på NFFF:s hemsida:
www.nordic.photo/

Regionala fotoklubbsdistrikt
Det finns ett antal distrikt från Norrland till
Skåne med olika grad av aktivitetsnivåer. Där
arrangeras förutom årliga större fototävlingar
också utställningar, resor, kurser och föredrag.
Bidrag till fotoklubbsdistrikt
Fotoklubbsdistrikten kan ansöka om bidrag
hos RSF bl.a. för att kunna arrangera aktiviteter för distriktets klubbar, t.ex. kurser och
klubbledarträffar.
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Internationella kontakter
RSF är anslutet till de internationella fotoorganisationerna FIAP och PSA. Detta ger
möjlighet till kontakter och bildutbyte med
utlandet i form av internationella salonger,
fotobiennaler etc.
Fotografer som deltar i internationella salonger kan
få sina bilder accepterade eller belönade med diplom och medaljer. När man uppnått ett visst antal
accept, diplom och medaljer kan man ansöka om
olika FIAP-utmärkelser. RSF hanterar ansökan en
gång per år och de som beviljats en utmärkelse får
ta emot denna vid Riksfototräffen.

RSF:s styrelse
Styrelsen för Riksförbundet Svensk Fotografi väljs vid Riksfoto
stämman och består av ideellt arbetande medlemmar från
olika fotoklubbar runt om i landet. På vår hemsida finns en
aktuell förteckning över valda ledamöter.
Var hittar jag en fotoklubb?
På RSF:s hemsida finns en samling länkar till fotoklubbar och
fotoklubbs-distrikt som du kan använda för hitta en klubb nära
dig. Du kan även skicka förfrågan till RSF via e-post.
Om ingen klubb finns i din närhet kan du bli enskilt ansluten
medlem i RSF för att därmed få snabb tillgång till all vår information etc. Ett exemplar av Årsboken ingår i medlemsavgiften.

Medlemsavgift
Medlemsavgifternas storlek bestäms
av Riksfotostämman. Aktuella avgifter
finns på vår hemsida.
Kontakta oss
Allmänna frågor kan skickas via
e-post till exp@svenskfotografi.org
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Du finner övriga aktuella kontaktuppgifter på vår hemsida:
www.svenskfotografi.org
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