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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. 

Ledmotiv 
"Det är mycket nu" är ett gammalt slitet uttryck - men 
passande just nu.  Årets största mötesplats för fotografi 
Fotomässan i Älvsjö äger rum  6-8 november.  Sveriges 
fotoklubbar har fått en mycket bra exponering alldeles 
intill Moderskeppets stora scen.  I vår monter visas 
fotoklubbar och fotografer från hela landet upp. 
 
Vi får även mycket bra exponering genom vårt nya 
samarbete med Kamera & Bild.  Tidningen når ut till ett 
stort antal fotointresserade i landet som kanske inte 
känner till att det finns en aktiv fotoklubb i närheten.  
Genom att visa upp sig i tidningen kan man nå ut till 
nya potentiella medlemmar.  Se nedan 
 
RSF:s 40:e årsbok är klar och på väg.  Se även nedan. 
 

Samarbete med Kamera & Bild 
Kamera & Bild har startat en avdelning i tidningen där 
man bevakar vad som händer i Sveriges fotoklubbar. 
Under vinjetten "Sveriges fotoklubbar" presenteras 
olika fotoaktiviteter runt om i landet. 
 
För att kunna hamna i tidningen måste det finnas ett 
underlag.  Ska din fotoklubb arrangera något foto-
evenemang?  Mejla till kamerabild@kamerabild.se och 
berätta.  Skicka även info till Exponera!. 
 

Fotomässan 2015 
Ingen kan missa oss på årets mässa.  Vi finns i monter 
A05:50 alldeles intill Moderskeppet stora scen. Vi ses 
där eller i vimlet i A-hallen.   
 

 
 
Mer info här. 
Se även Fotomässans hemsida. 

RSF Årsbok 2015/2016 är klar 
Vi börjar att leverera böckerna den 18 november och vi 
utgår från tidigare uppgift om önskat antal exemplar 
per klubb.  Priset per bok blir samma som förra året, 
160 kr (inkl moms, men porto tillkommer).  Det finns 
chans att spara kostnader genom att utnyttja våra ... 
 

 
... generösa rabatter 
Beställ fler vid samma tillfälle och få rabatt: 
 5 böcker 20%, 10 böcker 30%, 20 böcker 40% och 30 
böcker 50%. Porto tillkommer.  Genom att öka sin 
liggande beställning kan man ju gå med vinst!   
 
Beställ eller kontrollera antal 
Skicka ett mail till exp@rsf-fotoklubbar.org för att öka 
er beställning eller för att  vara säker på att rätt antal är 
beställt.  Glöm inte att ange klubb, adress, 
kontaktperson och antal.  Gör detta senast den 17 
november - annars använder vi våra befintliga uppgifter 
om antal när vi levererar. 
 
Publicerade fotografer finner du här. 
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Lars Rosell 

 
Göran Zebühr 

 

  

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