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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 
Våra vänner i Härnösands Fotoklubb arrangerar i 
samarbete med Västernorrlands Museum fototävlingen 
Guldbävern med temat ”Vara den jag är” och som 
syftar till att belysa mångfalden i samhället. Förutom 
fina priser kommer de utvalda bilderna att ställas ut på 
museet.  Vi vill verkligen uppmana våra medlemmar att 
delta med sina bilder. 
 
Sen passar vi på att sprida lite allmän info från RSF. 
 

Fototävlingen Guldbävern 
 

 
 
Från inbjudan saxar vi följande: 
 
Mångfald innebär att olikheter är en tillgång för 
individen och samhället. Alla ska ha möjlighet till ett 
gott liv efter sina egna förutsättningar, känna glädje 
och stolthet, ha inflytande och möjlighet att utvecklas 
både som individer och i gemenskap med andra. Men 
många kan inte vara så som de är eller vill vara. Det 
kan ha sina orsaker i kön, ålder, social bakgrund, kultur, 
etnicitet, sexuell läggning, kroppsliga variationer och 
funktionshinder. Att inte få vara den jag är innebär att 
livet får stora begränsningar och i värsta fall kan 
kännas utan mening. I denna fototävling försöker vi 
med våra bilder bidra till att från så många personliga 
aspekter som möjligt visa på både hinder och lösningar. 
 
Sista datum för att delta med bilder är den 2018-05-31 
kl. 12.00.  Mer info: 

• Inbjudan 

• Härnösands FKs hemsida 
 
 

Riksfotoutställningen 2018 
Uppdaterad lista över antagna och nominerade i årets 
Riksfotoutställning finns här. Vilka som tilldelats diplom 
och medaljer berättar juryn under Riksfototräffen. 
 

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 förära dessa personer något av 
RSF:s Förtjänsttecken.  Det i Guld brukar delas ut vid 
Riksfototräffen.   
 
Läs mer på vår hemsida via denna länk.  Där finns 
bestämmelser, blankett för ansökan, uppgift om 
kostnader samt förteckningar över alla mottagare. 
 

 
 
 

Utställning i Norge 
NSFF - Norsk Selskap For Fotografi - har inbjudit 
samtliga Nordiska landsförbund att ställa ut bilder vid 
Nordic Light International Festival of Photography i 
Kristiansund under tiden 25-29 april. 
 
Sverige representeras av de prisbelönade bilderna från 
Riksfotoutställningen 2017 Grupp C – enstaka 
påsiktsbild.  Merparten av dessa fotografer har 
hörsammat inbjudan, och vi presenterar därför 17 
bilder av mycket hög klass. 
Bilderna kan ses här på sidorna 62-82. 
 

* 

Vi ses i Sundsvall 4-6 maj! 
 

 
 
Göran Zebühr 

 
Göran Gärberg 

  

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

http://www.rsf-fotoklubbar.org/dokument/Guldbavern_inbjudan.pdf
http://www.harnosandsfk.se/fototavlingen-guldbavern/
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfotoutstallningen%202018_Nominerade(2018-04-15).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/rsf_tecken.html
http://www.nle.no/nordic-light2018
http://www.rsf-fotoklubbar.org/resultat/bilder2017/RIFO_2017_C.pdf
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org

