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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 
RSF Årsbok 2016/2017 markerade 40-årsjubileet för 
årsboken och alla medlemmar i alla klubbar fick varsitt 
exemplar.  Kostnadsfritt.  Därmed ökade vetskapen om 
och efterfrågan av årsboken.  Årsbok 2017/2018 kunde 
därmed tryckas i större upplaga och säljas till ett lägre 
pris än på många år. 
 
Vi hoppas att efterfrågan kvarstår och att vi även i år 
kan trycka en större upplaga och därmed kan fortsätta 
med det lägre priset.  Men vi behöver hjälp. 
 
Först med att få in bilder till årsboken – men även att 
säkerställa fortsatt stora beställningsvolymer. 
 

RSF Årsbok 2018/2019 
Det är dags för våra medlemmar att skicka in bilder för 
eventuell publicering i vår kommande årsbok.  Deadline 
för bildbidrag är den 10 juni.  
 

 
Efter sista datumet börjar våra två årsboksredaktörer – 
Mats Jungmyren och Peter Transjoe– sitt arbete att ta 
fram den kommande årsboken.  Det är en balansgång 
mellan att få med många olika fotografer från många 
olika klubbar parat med god bildkvalitet och bredd i 
motivområdena. 
 
Hjälp Mats och Peter genom att skicka in många bra 
bilder att välja bland. 
 
Utförlig information. 

Hjälp till självhjälp 
Vi ber alla våra klubbar och medlemmar om hjälp för 
att kunna trycka en stor upplaga även i år och därmed 
ge alla ett lägre pris per bok.  Några exempel: 
 

• Årsboken kan ges som julklapp, tävlingspris eller 
som present till andra förtjänta inom och utom 
klubben.  Och utomlands - text finns på engelska 
och bilderna talar för sig själva. 

• Gåva till vänner och andra fotointresserade – även 
från andra länder.  Boken har alltid tagits emot 
med stor uppskattning. 

• Våra ca 140 fotoklubbar har tillsammans ca 7000 
medlemmar.  Om alla klubbar beställer en bok till 
var femte medlem skulle vi få en upplaga på 1400 
ex. och ett styckpris på en bra bit under 100 kr.  

• Kan du förmedla kontakt med någon extern aktör 
som kan tänka sig beställa en liten större upplaga? 
20 extra årsböcker externt är bättre än ytterligare 
5 till klubben.  Men både och är ännu bättre! 

 
Snälla - skicka info om önskat (större) antal böcker 
genom att fylla i kontaktblanketten om ni ändå ska 
skicka in en sådan.  T.ex. vid förändringar i styrelsen. 
 
Eller beställ önskat antal genom att skicka ett mail till 

exp@rsf-fotoklubbar.org. 
 

RSF Utmärkelse 
I år har ytterligare nio fotografer ansökt om och 
tilldelats denna utmärkelse för fotografiska framgångar 
som inrättades 2017.  Utmärkelserna kommer att delas 
ut under Riksfototräffen i Sundsvall den 5 maj.   
Lista över premierade fotografer.  
(Komplett förteckning 2017 och 2018). 
 
 

* 
 

Vi ses i Sundsvall 4-6 maj! 
 

 
 
Göran Zebühr 

 
Göran Gärberg 

  

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