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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 
Vi har glädjen att kunna presentera en ny medlems-
förmån, denna gång gäller det försäkring av både 
kamerautrustning och utställningar.  Och som vanligt 
en hel del allmän information från RSF. 
 

Medlemsförmån 
 

 
 
RSF har tecknat ett samarbetsavtal med Gefvert 
Försäkringsmäklare. Gefvert har servat Sveriges 
fotografer med specialanpassade försäkringar sedan 
1974 och har avtal med flera etablerade 
fotoorganisationer. På detta sätt vill vi erbjuda er 
medlemmar ytterligare en förmån – tre olika 
försäkringar: 

• Kamera- och Teknik 

• Flygansvarsförsäkring (för drönare) 

• Utställningsförsäkring 
 
Som medlem får du 20 % rabatt på Gefverts premier. 
Gefvert erbjuder alltid gratis rådgivning via telefon eller 
e-post och kan hjälpa dig till rätt skydd av din 
utrustning.   
 
Gefvert gör gärna ett besök hos klubben för att berätta 
mer om sina försäkringar.  Kontakta i så fall 
hanna.isaksson(at)gefvert.se som samordnar 
kundbesök. 
 
Mer information: 

• Komplett information om erbjudandet. 

• Produktinformation Kamera- och teknik-försäkring. 

• Flygansvarsförsäkring (för drönare). 

• Gefverts sida för RSF:s medlemmar. 
 
 

Riksfotoutställningen 2017 
Till årets Riksfotoutställning har det skickats in totalt 
3394 bilder i de 5 grupperna för påsiktsbilder och 
digitala bilder.  Dessutom 15 bildspel.  De olika 
jurygrupperna arbetar nu som bäst med sina urval och 
resultaten bör kunna presenteras i nästa nummer av 
Exponera! 
 

Riksfototräffen 2017 
 

 
 
ABF Fotoklubb Uddevalla hälsar oss alla välkomna till 
Riksfototräffen den 19-21 maj.   
 
Som vanligt är programmet innehållsrikt.  Båtutflykt, 
besök på Bohusläns Museum, vernissage av 
Riksfotoutställningen, Riksfotostämma, juryns 
redovisning alla antagna bilder, supé med utdelning av 
utmärkelser, fotoföredrag och bildvisningar.  Och 
naturligtvis tid att träffa och umgås med fotokamrater 
från hela Sverige. 
 
Här är länkar till Program och Anmälningsblankett. Sista 
datum för anmälan är den 27 april. 
 

RSF Utmärkelse 
30 fotografer har sökt denna nyinrättade utmärkelse 
för fotografiska framgångar.  Alla ansökningar är 
godkända och utmärkelserna kommer att delas ut 
under Riksfototräffen i Uddevalla 20 maj.  Lista över 
premierade fotografer. 
 

RSF Förtjänsttecken 
Många fotoklubbar har ett fåtal eldsjälar att tacka för 
att verksamheten har kunnat bedrivas med kontinuitet 
från år till år.  Ett bra satt att uttrycka sitt tack för allt 
ideellt arbete är att tilldela dessa personer något av 
RSF:s Förtjänsttecken.  Det i Guld brukar delas ut vid 
Riksfototräffen.  Läs mer på vår hemsida under 
Medlemsservice samt skicka in ansökan med denna 
blankett ifylld. 
 

 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Gefvert_Info.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Produktinfo_Kamera-och-teknik_170131.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/gefvert_flygansvarsforsakring-dronare_170110.pdf
http://gefvert.se/org/riksforbundet-svensk-fotografi/
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Program_Riksfototraffen_2017.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Anmalningsblankett_RIFO2017.xlsx
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/RSF_Utm_2017.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/RSF_Utm_2017.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/RSF_Fortjansttecken_ans%C3%B6kan(2016-03-08).docx
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/RSF_Fortjansttecken_ans%C3%B6kan(2016-03-08).docx
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Nordiska Förbundet för Fotografi 
Två nyheter från NFFF.  NFFF har inrättat ett 
Arbetsstipendium, om för närvarande €500, som varje 
år utdelas till en fotoklubb eller enskild fotograf i 
respektive medlemsland. Totalt fyra stipendier om 
vardera €500/år.  Sista ansökningsdag är i år den 30 
juni, fr.o.m. nästa år den 31 mars. 
 
För att ytterligare stimulera till deltagande i  

• Nordiskt Fotomästerskap  

• Nordiska internationella fotoutställningar med 
godkännande av NFFF  

 
har man tagit fram ett system för fotografiska 
utmärkelser/hederstecken. Detta efter internationell 
förebild från bl.a. FIAP och nationella sådana i de 
nordiska länderna. 
 
Mer information finns på RSF Hemsida om NFFF. 
Se även NFFF hemsida. 

NFFF Open Galleries 
Du kommer väl ihåg att Du kan visa dina bilder i 
NFFF Open Galleries?  
 
 

Åmåls Fotofestival 6-13 maj 
 

 
 
Våra vänner i Åmål arrangeras nu för 10 gången Åmåls 
Fotofest.  Den kommer att bestå av flera intressanta 
delar 

• Samlingsutställning med flertalet av de 
"profilfotografer" som Fotofesten haft genom åren 
- t ex Lennart Nilsson, Paul Hansen, Leif-Erik 
Nygårds, Peter Gerdehag m fl. 

• Ett trettiotal duktiga fritidsfotografer som ställer ut 
i Kulturmagasinet 

• En ungdomsutställning (studerande och under 20 
år) i en lokal 

• Speciell utställning med "gamla Åmålsbilder" 
 
Mer info kommer löpande på Åmåls Fotofests hemsida 
och på deras Facebook-sida.  
 
 
 
 

Internationella salonger 
För er som vill lufta sina bilder finns det flera aktuella 
salonger i närtid och närområde. 
 

• 3rd Swedish International Small Print Exhibition 
(31 mars) 

• Swedish Exhibition (15 april) 

• Nordiskt Fotomästerskap (15 april) 

FIAP 27th Colour Biennial – projected images 
RSF fick in 83 bilder från 19 fotografer – alla mer eller 
mindre nära det föreskrivna temat ”Play”.  Ur detta 
material har vi valt ut 20 bilder som vi hoppas att vi når 
framgångar med när juryn gör sitt val. 
 
 

Exponera! – snart nytt utseende 
Arbete pågår att börja använda systemet Mailchimp för 
alla våra epost-utskick. Vi hoppas att informationen blir 
mer lättillgänglig och att det kommer att förenkla vår 
administration. 
  
Men vi har upptäckt en del fallgropar som vi inte vill 
ramla ner i.  Vi har redan nu kontakt med en fotoklubb 
som använder sig av Mailchimp.  Finns det fler klubbar 
som vill dela med sig av sina erfarenheter är ni varmt 
välkomna att skicka ett mail till Exponera-redaktionen. 
 

* 
 

Vårliga fotohälsningar 
 

 
Göran Zebühr 

 
Lars Rosell 

  

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

 

http://rsf-fotoklubbar.org/nfff.html
http://www.nordic.photo/
http://rsf-fotoklubbar.org/nfff_open.html
http://www.amalsfotofest.se/
https://www.facebook.com/%C3%85m%C3%A5ls-Fotofest-136682853032388/?ref=page_internal
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Conditions%20of%20Entry%203rd%20Swedish%20Small%20Print.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/sweexhib.html
http://rsf-fotoklubbar.org/nordiskt_fm.html
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org?subject=Mailchimp
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org

