Exp nera!
Ledmotiv
Detta nummer innehåller mycket information om den
kommande Riksfototräffen och Riksfotostämman i
Bollnäs 6-8 maj.
Läs under kontaktuppgifter hur vi tänkt hantera frågan
om vilka klubbar som vill bedöma bilder åt andra
klubbar. Nu behövs bara återkoppling från er.

Riksfotostämman 2016
Med detta nummer av Exponera! bifogas formell
kallelse med allt material inför Riksfotostämman 2016
den 7 maj i Bollnäs. Alla dokument kommer att visas
med projektor under stämman och vi ser därmed inget
behov av att kopiera upp alla sidor till deltagarna på
stämman. Vi måste värna om våra skogar. Delegater
som vill ha dokumenten på papper ombedes ta med sig
egna exemplar. (Allt material finns även här.)
En viktig information under stämman rör vårt förslag till
budget som innehåller ett kalkylerat underskott för att
uppmärksamma två Jubileer 2016. Det är 70 år sedan
Riksförbundet bildades och 40 år sedan RSF:s årsbok
såg dagens ljus.
Vi föreslår att RSF:s årsbok 2016/2017 förmedlas gratis
till alla RSF-medlemmar (=medlemmar i RSF-anslutna
fotoklubbar och enskilda medlemmar i RSF). Förslaget
innebär högre kostnad för tryck (men lägre styckepris
eftersom upplagan blir stor), reducerade intäkter
eftersom boken blir gratis samt tillkommande
kostnader för distribution. Därav ett underskott.
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Kommande Riksfototräffar
Ingen reaktion än på uppmaningen i det förra numret
av Exponera! men vi håller öronen spetsade.

Kontaktuppgifter
I förra numret av Exponera! skrev vi om ett önskemål
att veta vilka klubbar som vill bedöma bilder/tävlingar
åt andra klubbar. Vi tycker det är ett mycket bra
önskemål och har tänkt göra så här:
 Blanketten för kontaktuppgifter har kompletterats
med en ruta där klubben kan ange om man vill
bedöma bilder åt andra eller inte.
 Hemsidans förteckning över klubbar kompletteras
med en liten symbol för vilka som anmält intresse.
 Kommande adresslista till hösten kompletteras
med samma information.
Nu fattas bara en sak – att vi får in information från er.
Använd den nya blanketten för kontaktuppgifter som
finns här eller på vår hemsida.

Det kom ett mail
Hejsan! Tänkte höra om ni kan vidarebefordra denna
info till landets klubbar? Galleri Mazarin har bjudit in
Anders Petersen till Söderhamn den 22 april. Blir
säkerligen jättebra!
Vänliga hälsningar
Herman Claesson
Galleri Mazarins arbetsgrupp
Självklart gör vi det. Se även vår Hemsida/Kalender.

RSF Årsbok 2016/2017
Apropå Årsboken – även om sista datum är den 31 maj
går det alldeles utmärkt att redan nu skicka in bilder till
urvalsgruppen. Vi uppmanar medlemmarna inom RSF
att bidra med många bra bilder. Läs vilka regler som
gäller för bl.a. namnsättning och inskickning på vår
hemsida.

Riksfototräffen 2016
Bollnäs Fotoklubb hälsar oss alla välkomna till
Riksfototräffen den 6-8 maj och påminner att sista
datum för anmälan är den 15 april.
Länkar till program och anmälningsblankett finns på vår
hemsida och här: Program / Anmälningsblankett.

*

Göran Zebühr

Lars Rosell

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

Psst!
Du har väl inte glömt att anmäla dig
till Riksfototräffen i Bollnäs?
Bra, då ses vi där!

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.

