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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 
Mer information om den kommande Riksfototräffen 
och Riksfotostämman i Uddevalla 19-21 maj. 
 

Riksfotostämman 2017 
Med detta nummer av Exponera! bifogas formell 
kallelse med allt material inför Riksfotostämman 2017 
den 20 maj i Uddevalla.  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.  (Materialet finns även här.) 
 

 

 
Varje klubb inom RSF har en 
röst vid stämman och 
därmed en möjlighet (och 
kanske även ansvar?) att 
påverka förbundets 
framtida verksamhet. 

 

Riksfototräffen 2017 
Uddevalla Fotoklubb hälsar alla fotokompisar välkomna 
till Riksfototräffen den 19-21 maj och påminner än en 
gång att sista datum för anmälan är den 27 april. 
 
Här är länkar till Program och Anmälningsblankett.  
 

Kommande Riksfototräffar 
Sundsvalls Fotoklubb kommer att arrangera 2018 års 
Riksfototräff men vi har ännu inte hört något starkt 
intresse från andra klubbar för kommande år. 
 

RSF Årsbok 2017/2018 
Det börjar bli dags att välja bilder för eventuell 
publicering i vår kommande årsbok.  Deadline för 
bildbidrag är i månadsskiftet maj och juni och vi 
återkommer med info hur bilderna ska levereras. 
 
Tanken är att i årsboken kunna visa upp en bredd av 
nya bilder varje år.  Redaktörerna berättar dock varje år 
att de ser vissa bilder återkomma år efter år.  Om 
bilden inte vunnit uppskattning tidigare år är det inte 
stor sannolikhet att den gör det i sitt sjunde försök.   
”Kill your darlings!” 
 

Från klubbar och distrikt 
Kort rapport från ett av våra distrikt. 

Västsvenska FotoExpon 2017 och Stämman  
Den 4 mars 2017 arrangerade Västra Sveriges 
Fotoklubbar (VSF) och Lerums Fotoklubb Västsvenska 
FotoExpon 2017. Dagen började med att kulturchef 
Magnus Blad efter ett uppskattat tal invigde 
bildvisningen i Dergårdsgymnasiets utställningslokal. 
Därefter inleddes redovisningen av Västsvenska 
FotoExpon 2017. Till årets jurybedömda utställning 
hade drygt 1 200 bilder kommit in.  Särskilt uppskattat 
var att samtliga klasser hade välskrivna jury-
kommentarer samt hög närvaro av jurypersoner. 
 
Lagpriset gick för andra året i rad till Skara FK följt av 
AstraZeneca Gbg PC och Kungsbacka FK. Under VSF 
FotoExpodagen delades 25 medaljer och 28 diplom ut. 
Belönade med visning blev 42 enstaka bilder samt 24 
kollektioner. Samtliga premierade bilder visades i 
utställningslokalen, påsiktsbilder snyggt hängda och de 
digitala som bildspel på en TV-skärm. 
 
Stämman gav styrelsen för 2016 fortsatt förtroende för 
2017 och styrelsen består av Monica Wennblom 
(ordförande), Erik Heinö (ledamot och kassör) och 
Göran Kvick (ledamot och webbansvarig). 
 
Göran Kvick 
 
Klicka här för att även se bilder från FotoExpon. 
 

* 

Vänliga fotohälsningar 
 

 
Göran Zebühr 

 
Lars Rosell 

  

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

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

 

 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Material_Riksfotostamman_2017.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Program_Riksfototraffen_2017.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Anmalningsblankett_RIFO2017.xlsx
http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/?p=1682
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org

