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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. 

Innehåll 
En kamrats bortgång… 
Bildreturer från Riksfotoutställningen i Sundsvall. 
Internationella salonger – igen… 
Kommande arrangörer av Riksfototräffar. 
 

En kämpe har lämnat oss 
 

 
 
Tidigare förbundsordförande Bo Cederwall har lämnat 
oss efter en tids sjukdom. Bo skulle fyllt 80 nu i juni. 
 
Bo var vår förbundsordförande mellan 2000-2013 och 
RSFs nionde ordförande sedan RSF bildades. 
 
Bo var en glad och engagerad person och vurmade 
mycket för de internationella salongerna. Han hade en 
spalt i tidningen FOTO där han presenterade olika 
salonger. Bo var även internationell domare i ett flertal 
fotografiska salonger bl.a. Paisley, Smethwick och 
Epsom Contemporary, samtliga i Storbritannien. 
 
Bo var även ordförande för Mälardalsdistriktet mellan 
1980-2000 samt medlem i Bankeryds FK sedan 1969 
och FK Focus i Örebro 1975 och där invald i styrelsen 
samma år och 1985 till sekreterare. Han var även 
ordförande en kort period och senare vald till 
hedersmedlem i FK Focus. 

Bo erhöll RSFs förtjänsttecken i silver 1985, i guld 1992 
samt tilldelades Honorary RSF 2013 i samband med 
hans avgång som RSFs ordförande. 
Han erhöll AFIAP 1983, EFIAP 1986 samt ESFIAP år 
2010. 
 

Riksfotostämman 2018 
På stämman beslutades att bildformatet för digitala 
bilder till Riksfotoutställningen fr.o.m. 2019 skall vara 
max 1920 x 1080 pixlar (bredd x höjd) och max 2 MB. 
Allt detta för att anpassa bilderna till internationella 
regler. 
 

Riksfototräffen 2018 
Nu har Sundsvalls FK redan börjat returnera bilder så 
var uppmärksam på att det kan komma avier till den 
som står som inlämnare av klubbens bildpaket. 
 

Kommande Riksfototräffar 
Riksfototräffen 2019 arrangeras av Österlens FK och 
Folkare FK tar sig an träffen 2020. 
Åren 2021 och framåt saknar arrangör. Först till kvarn! 
 

Från klubbar och distrikt 
Fotoutställning/Mässa i Falkenberg 30/6-1/7 
Under två dagar arrangerar en grupp ur Falkenbergs FK, 
för femte året i rad, en fotoutställning med fjorton 
föreläsare, bl.a.Moderskeppet, och 93 meter 
fotografier, workshops, bildspel mm. Café och 
lottförsäljning. 
Plats: Falkhallen. 
 
Vänligen förse oss på redaktionen med edra aktiviteter 
ute i klubbarna, stort som smått, för införande i 
Exponera! 
 

Kontaktuppgifter till RSF 
Vi märker att nya namn på kontaktpersoner dyker upp 
med begäran att få Exponera! sig tillsänd. Men ni 
måste använda det kontaktformulär som finns på 
hemsidan för att detta skall fungera. 
 
Många klubbar har haft sina årsmöten under våren och 
kanske bytt personer i styrelsen. Det är då viktigt att vi 
får information om dessa förändringar så att vår 
information kommer fram till rätt personer. Detta 
gäller också de personer som är tävlingsansvariga. 
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Blanketter för att fylla i uppgifterna finns att ladda ned 
för både Fotoklubbar och Enskilda medlemmar i RSF. 
Observera att blanketten måste laddas ned på datorn, 
öppnas i Adobe Acrobat Reader, fyllas i och sedan 
sparas. Därefter mejlas till RSF. Det går inte att fylla i 
den direkt i webläsaren 
 
Läs gärna informationen som finns i blankettens huvud 
och följ den. 
 

Internationella salonger  

 
Internationella fotosalonger/tävlingar för unga 
fotografer: 
 
Till Kina genom ”Silk Road Photographic Organization 
International Alliance”. 
Tävlingen godkänd av FIAP. 
Obs! Ingen deltagaravgift! 
 
Tävlingen vänder sig till två åldersgrupper: grupp A 
mellan 8-15 år och grupp B mellan 16-25 år. 
Bildinlämning senast 30 juni 2018. Max 10 bilder per 
fotograf. 
Teman är Kulturliv, Naturlandskap, Kulturarv och Lokala 
seder och bruk. 
Länk till tävling och anvisningar enligt denna länk 
 
En till för Dig under 25 år: 
International Heritage Photographic Experience 2018 
genom Croatian Photographic Union. Inlämning senast 
31 augusti. 
 
Passa på att ”pröva vingarna” (era bilder) i dessa 
tävlingar. Föräldrar – hjälp till! 
 
Påminner även om denna: 
Malmö International Exhibition of Photography 2018.  
 länk 
Med inlämning senast 31 augusti. FIAP 2018/116 
 

RSF klubbtävling 
Flaggar redan nu för RSF klubbtävling mellan klubbarna 
i Sverige. Inlämning senast 31 oktober. 
Läs reglerna på RSF hemsida. 
 

Försäkringserbjudande 
För er som tecknar försäkring genom Försäkrings-
bolaget Gefvert kan utöka denna med ett 
avbeställningsskydd/produktionskostnadsförsäkring. 
Kolla deras hemsida om detta är aktuellt för dig. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ha en skön sommar! 
 

 
Göran Gärberg 

 
 

Carina Hedlund 

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

Huvudsamarbetspartner 
 

 
 

Glöm inte att utnyttja de medlemsförmåner som vårt 
samarbete med Japan Photo ger medlemmar i 
fotoklubbar anslutna till RSF. 
 
Länkar till mer information: 
Besök Japan Photos hemsida.  
Läs mer om CEWE FOTOBOK.  
Se alla Japan Photos bildprodukter.  
Hitta Japan Photos sju butiker. 
 
 
Men missa inte övriga erbjudanden från alla våra 
samarbetspartners via denna länk. 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Klubbinformation(2017-12-21).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/InfoEnskildMedlemRSF(2017-10-30).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/SilkRoad_2018.pdf
http://www.swipa.dinstudio.se/filearea_34.html
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org
http://japanphoto.se/
http://www.japanphoto.se/fotobok
http://www.japanphoto.se/fotoframkallning
http://support.japanphoto.se/butiker
http://rsf-fotoklubbar.org/samarbete.html

