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Vårdagjämning och nya stadgar 
 

Vi har passerat vårdagjämning och det är meteorologisk vår ända upp till 
Stockholmstrakten står det att läsa i nyheterna. Vi som bor uppe i Norrland får vänta 
ytterligare några veckor. Här är det ömsom snö, ömsom regn. Ibland +7 och ibland -7, 
vilket innebär att vi lever i snöslask som förvandlas till skridskobanor varje natt.  

Men något vi undrar över är varför det rapporteras att våren börjat i Skåne, Blekinge, 
Småland och sedan fortsatt till Stockholmstrakten. Det är som om hela södra Sverige är 
som en tratt som pekar upp mot Stockholm. Väderleksrapporten i P1 är från söder mot 
norr och allt mindre områdesspecifik. I bästa fall är Norrland, dvs mer än halva Sverige 
indelat i tre delar, som vardera kan delas i kustland, inland och fjälltrakter. Under 
vårdagjämningen har vi i alla fall precis lika lång dag oavsett var vi bor i Sverige. 

Det är helt begripligt att det är lättare att både starta och driva en fotoklubb i ett 
område som är tättbefolkat än i glesbygd. Men inte heller i en storstad är det helt 
enkelt. Vad ska man göra för att rekrytera nya medlemmar och behålla de gamla? 
Speciellt så här en bit in på ett nytt år kan medlemsantalet sjunka för att sedan 
förhoppningsvis återhämta sig. En av orsakerna är utan tvekan att det är så här års 
medlemsavgifterna ska vara betalda. 

Riksförbundet Svensk Fotografi håller ihop Sveriges fotoklubbar. Men det är inte 
tillräckligt. Tiderna förändras och förbundets stadgar måste följa med i utvecklingen. 
Därför har styrelsen i detta nummer av Exponera! bifogat en motion till 
Riksfotostämman med förslag till ändring av stadgarna. För att denna motion ska 
komma ut i tid är det nödvändigt att skynda på med detta nummer.  

Det är så mycket som ligger i pipeline som nästan är färdigt för publicering men som vi 
inte hinner med. Därför blir detta nummer av Exponera ganska tunt, med bara det 
nödvändigaste. Nästa nummer kommer att bli desto mer innehållsrikt. Med månadens 
fotograf får vi göra som med Nobelpriset i litteratur, dvs det som fick skjutas upp delas 
ut samtidigt som nästa. Nästa nummer kommer således att ha två månadens 
fotografer. 

Varje dag tas det bilder precis överallt i Sverige. Det är alla som ägnar sig åt 
fotografering som samlar ihop miljontals fotografier om hur det är i Sverige – varje dag! 
Nästan alla av har en kamera med sig hela tiden i sina mobiler.  

 

 

 

Många av dem är riktigt bra jämförelsevis. Tänk om alla som tar bilder kunde förstå att 
de är fotografer. Att de ägnar sig åt en konstnärlig verksamhet som kan utvecklas. Där 
har både RSF och alla  

fotoklubbar en utmaning att förklara och motivera samt inte minst av allt stimulera. 
Varje dag (och varje natt) skapas det unika tidsdokument genom alla bilder som tas, om 
de samlas ihop. Men de försvinner ofta i ett flöde i sociala media som rinner mycket 
snabbt. 

Vår tanke är att i framtiden förutom månadens fotograf också presentera månadens 
fotoklubb. Ta gärna upp detta på nästa möte i din fotoklubb: 

1. När startades klubben? 
2. Hur många medlemmar har ni och hur har utvecklingen varit sedan starten? 
3. Vad gör ni för att fler ska bli intresserade av att bli medlemmar? 
4. Vad brukar ni göra på era föreningsträffar? 
5. Har ni gjort något alldeles speciellt som ni vill berätta om? 
6. Finns det något gott råd som ni vill ge till andra fotoklubbar? 
7. Hur upplever ni stöd från och samarbete med kommun och region? 

 
Skicka också med några bilder från klubbens verksamhet och från någon/några av era 
medlemmar. 

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

 
 

Glada fotohälsningar 
Carina och Stefan 

Redaktörer för Exponera! 
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Motion från styrelsen 
 
Motion angående ändring  
och aktualisering av förbundets stadgar 
 
Bakgrund 
I en föränderlig värld drabbas även fotoklubbar och därmed Riksförbundet Svensk 
Fotografi (RSF). Antalet medlemsklubbar minskar främst till följd av vikande medlems-
underlag, men även till följd av att man inte kan få ihop till sin styrelse, Samtidigt ökar 
antalet fotografer, speciellt i och med användandet av olika kameraappar i de smarta 
telefonerna. 

Förbundets uppgift är att aktivt stödja det fotografiska intresset, varför fotografer på 
alla nivåer kan vilja söka sig till någon intresseorganisation, som inte är lokalt bunden. 

Vidare önskar förbundsstyrelsen att kommunikationsvägarna mellan enskild klubb, dess 
medlemmar och förbundet förbättras, allt för att nå ut med aktuell information till alla 
enskilda medlemmar såväl som klubbmedlemmar. 

Förslag till ändring av RSFs stadgar, för att bättre möta 
framtiden 
Förbundsstyrelsen föreslår härmed 2019-års Riksfotostämma att: 

• Ändringar  § 1 
Förbundets ändamål är att verka för fotografins utveckling, ge stöd till 
anslutna fotoklubbar och enskilt anslutna RSF-medlemmar, samt tillvarata 
deras intressen i fotografiska frågor inom och utom landets gränser 

• Ändringar  § 4 - tillägg 
Det åligger anslutna klubbar tillse att samtliga klubbuppgifter, såsom adress, 
förtroendevalda och kontaktuppgifter m.m, hålls aktuell. 
Vidare förbinder sig klubben att till sina enskilda medlemmar förmedla 
information från RSF 

• Ändringar  § 8 – ändring av enskilt ord 
Ordet hederstecken byts ut mot förtjänsttecken 

 

 

• Ändringar  § 12 pkt 22 – ändring av enskilt ord 
Pkt 22 byts lydelsen ”Frågor av mindre vikt” ut mot Övriga frågor 

• Ändringar  § 13 – justering av ordalydelse 
Förutom röstberättigade enligt §11 äger även enskilt anslutna RSF- 
medlemmar samt medlemmar i anslutna klubbar rätt att närvara vid 
Riksfotostämman och där yttra sig, dock utan rösträtt 

• Ändringar  § 14 - tillägg 
Kallelse till Riksfotostämma, inklusive föredragningslista, skall ske till varje 
ansluten klubb senast en månad före stämman. Enskilda RSF-medlemmar 
inbjudes samtidigt 

Ändringarna ovan är markerade i lila kulör 

 
Konsekvenser 
Ändringen av stadgeparagraferna enligt ovan möjliggör för fotorörelsen att informera 
och fånga upp fler och därmed sprida intresse och kunskaper. Detta kan även medföra 
ett ökat intresse för lokalt engagemang. 
 
Yrkande 
RSFs förbundsstyrelse hemställer att 2019-års Riksfotostämma beslutar att 
Riksförbundets stadgar ändras i sin helhet enligt ovan. 

Malmö 2019-03-16 

 

För Riksförbundet Svensk Fotografis förbundstyrelse 

 

Nils-Erik Jerlemar Olle S Lundgren 
Förbundsordförande Förbundssekreterare 
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Förslag till nya stadgar (sid 4–6) 
 

 
 
 
 

 
§ 1 ÄNDAMÅL 
Riksförbundet Svensk Fotografi, förkortat RSF, som konstituerades den 24 mars 1946, 
är de ideellt arbetande svenska fotoklubbarnas centrala sammanslutning. 

Förbundets ändamål är att verka för fotografins utveckling, ge stöd till anslutna 
fotoklubbar och enskilt anslutna RSF-medlemmar, samt tillvarata deras intressen i 
fotografiska frågor inom och utom landets gränser. 

 
§ 2 MEDLEMSKAP 
Medlemskap i Förbundet kan vinnas av fotoklubb eller enskild person i Sverige eller 
utlandet efter beslut av förbundsstyrelsen och sedan gällande avgift erlagts. 

 
§ 3 MEDLEMSKORT 
Klubbansluten medlem kan genom klubben mot särskild avgift erhålla medlemskort, 
som bekräftar medlemskap i RSF och RSFs medlemskap i FIAP. 

Enskild medlem erhåller sådant medlemskort utan särskild avgift. 

 
§ 4 MEDLEMSKAPETS FÖRPLIKTELSER 
Varje ansluten klubb, liksom varje enskild medlem, skall lojalt följa förbundets stadgar 
samt Riksfotostämmans och förbundsstyrelsens beslut. 

Det åligger anslutna klubbar tillse att samtliga klubbuppgifter, såsom adress, 
förtroendevalda och kontaktuppgifter m.m, hålls aktuell. 

Vidare förbinder sig klubben att till sina enskilda medlemmar förmedla information 
från RSF. 

 

§ 5 STADGAR FÖR ANSLUTNA KLUBBAR 
Varje ansluten klubb äger fritt antaga stadgar. Som ledning härför tillhandahåller 
förbundet stadgeförslag, benämnt "Normalstadgar”.  

 
§ 6 AVGIFTER 
Varje ansluten klubb skall till Riksförbundet erlägga en årlig förbundsavgift. Enskild 
medlem skall erlägga enskild årsavgift. Avgifternas storlek bestäms av 
Riksfotostämman. 

Vid Riksfotostämman beslutad årsavgift skall anses gälla nästföljande kalenderår och 
vara inbetald till förbundet före den 30 november året innan avgiften gäller. 

 
§ 7 AVGÅNG UR FÖRBUNDET 
Klubb eller enskild medlem, som önskar utträda ur förbundet skall anmäla detta senast 
den 1 oktober, och medlemskapet upphör automatiskt om medlemsavgift inte erlagts 
inom föreskriven tid. 

Ansluten klubb eller enskild medlem kan av Riksfotostämman uteslutas ur förbundet 
om vederbörande uppenbart brustit i sina skyldigheter mot förbundet. 

 
§ 8 UTMÄRKELSER 
Förbundets förtjänsttecken i guld, silver, Honorary Member eller annan av förbundets 
utmärkelser utdelas av förbundsstyrelsen enligt särskilda bestämmelser. 

§ 9 FÖRBUNDETS arbetsformer 
Förbundets arbete påverkas av: 

1. Riksfotostämman 
2. Extra stämmor 
3. Förbundsstyrelsen 
4. Av förbundsstyrelsen för särskilda uppdrag tillsatta arbetsgrupper 

 

§ 10 RIKSFOTOSTÄMMANS SAMMANSÄTTNING 
Riksfotostämman sammanträder årligen före utgången av första halvåret. 
Riksfotostämman utgörs av klubbarnas delegater samt av förbundets styrelse 
och revisorer. 

Till Riksfotostämman äger varje ansluten klubb rätt att sända en delegat. 

RIKSFÖRBUNDET SVENSK 
FOTOGRAFI 
 
Stadgar 
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§ 11 RIKSFOTOSTÄMMANS ARBETSFORM 
Varje vid stämman närvarande delegat, ledamot av förbundsstyrelsen och revisor äger 
en röst. Fullmakter gäller ej. Ledamot av förbundsstyrelsen får ej utöva rösträtt i fråga 
rörande ansvarsfrihet för styrelsen eller val av revisorer. Omröstning och val sker öppet 
om ej annat begärs. För beslut krävs enkel majoritet utom beträffande ärenden där 
annat bestäms i dessa stadgar. 

Vid lika röstetal skall vid öppen omröstning det förslag gälla som biträdes av stämmans 
ordförande, om denne är röstberättigad; vid öppen omröstning, där ordföranden ej är 
röstberättigad skall lotten avgöra. 

Rätt att till Riksfotostämman inlämna motion tillkommer varje ansluten klubb eller 
enskild medlem av förbundet samt förbundets styrelse.  Även medlem i ansluten 
fotoklubb kan inlämna motion om den är åtföljd av vederbörande klubbstyrelses 
yttrande. 

För att kunna behandlas vid Riksfotostämman skall motion vara förbundsstyrelsen 
tillhanda senast tre månader före stämman. Inkomna motioner skall delges de anslutna 
klubbarna senast två månader före stämman. 

 
§ 12 ÄRENDEN VID RIKSFOTOSTÄMMAN 
Följande ärenden skall upptagas till behandling vid Riksfotostämman: 
 

1. Riksfotostämman öppnas av förbundsordföranden 
2. Upprop av delegater, samt upprättande av röstlängd 
3. Val av ordförande vid Riksfotostämman 
4. Val av sekreterare vid Riksfotostämman 
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera Riksfotostämmans 

protokoll. Justeringsmännen tjänstgöra även som rösträknare. 
6. Fråga om Riksfotostämmans behöriga utlysande 
7. Godkännande av föredragningslistan 
8. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse  
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkningen 
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
12. Fråga om tid och plats för kommande års Riksfotostämmor 
13. Behandling av motioner och bordlagda ärenden 
14. Förbundsstyrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår 

15. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 
16. Fastställande av arvoden för nästkommande verksamhetsår 
17. Val av förbundsordförande 
18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
19. Val av två revisorer jämte suppleanter 
20. Val av valkommitté för förberedande av samtliga val vid nästa Riksfotostämma 
21. Övriga val 
22. Övriga frågor aktualiserade vid Riksfotostämman 
23. Riksfotostämmans avslutande 

 
§ 13 RÄTT ATT DELTAGA I RIKSFOTOSTÄMMAN 
Förutom röstberättigade enligt §11 äger även enskilt anslutna RSF- medlemmar samt 
medlemmar i anslutna klubbar rätt att närvara vid Riksfotostämman och där yttra sig, 
dock utan rösträtt. 

 
§ 14 KALLELSE TILL RIKSFOTOSTÄMMA 
Kallelse till Riksfotostämma, inklusive föredragningslista, skall ske till varje ansluten 
klubb senast en månad före stämman. Enskilda RSF-medlemmar inbjudes samtidigt. 

Kallelse till extra stämma, inklusive föredragningslista, skall ske till varje ansluten klubb 
senast en månad före extra stämman. 

 
§ 15 EXTRA STÄMMA 
Extra stämma hålls när förbundsstyrelsen så anser nödvändigt eller om minst 
1/4 av antalet klubbar skriftligt så begär. För extra stämma används tillämpliga 
delar av Riksfotostämman ärenden enligt §12. I övrigt skall gälla att vid extra 
stämma får beslut endas tas om ärenden som uttryckligen angivits i kallelse och 
föredragningslista. 
 
§ 16 FÖRBUNDSSTYRELSEN 
Förbundets angelägenheter handhas av en förbundsstyrelse. 

Denna utgörs av: 

a) Förbundsordföranden som tillika är förbundsstyrelsens ordförande  
b) Fyra till sex ordinarie ledamöter samt en till två suppleanter för dessa. 

 
Ordförande väljs för ett år i sänder. Förbundsstyrelsens övriga ledamöter väljs för två år 
i sänder, dock så att varje år halva antalet står i tur att avgå. Suppleanterna väljs för ett 
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år i sänder. Förbundsstyrelsen utser inom sig förbundssekreterare och vice ordförande 
samt inom eller utom sig kassaförvaltare. 

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Varje 
närvarande ledamot äger en röst.  

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid dennes förfall av 
vice ordförande. Ordföranden är skyldig föranstalta om kallelse, då minst två 
styrelseledamöter begär detta. 

Beslut inom förbundsstyrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val 
genom lottning och övriga frågor genom ordförandens utslagsröst. 

Förbundsstyrelsens sammanträden skall protokollföras och justeras av ordföranden 
jämte en vid sammanträdet utsedd justeringsman. 

 
§ 17 FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅLIGGANDEN 
Ledningen av förbundets verksamhet tillkommer förbundsstyrelsen, som vid utövandet 
av sin verksamhet skall handla i överensstämmelse med dessa stadgar och av 
Riksfotostämman fattade beslut. 

Det åligger förbundsstyrelsen särskilt: 

• att verkställa av Riksfotostämman fattade beslut att övervaka och tillse att 
gällande stadgar och bestämmelser efterföljas 

• att vårda och förteckna förbundets arkiv 
• att ansvara för förbundets bokföring, tillgångar och ekonomiska förvaltning 
• att före utgången av februari månad avsluta förbundets räkenskaper och 

upprätta bokslut för det gångna kalenderåret samt att omedelbart därefter 
ställa dessa till förfogande för granskning av de vid Riksfotostämman valda 
revisorerna 

• att förbereda de ärenden som skall förekomma på Riksfotostämma och extra 
stämma 

• att upprätta berättelser för förbundets verksamhet för senast avslutat 
verksamhetsår samt att tillställa klubbarna dessa senast en månad före 
Riksfotostämman 

• att tillställa klubbarna Revisorernas berättelse senast en månad före 
Riksfotostämman 

• att upprätta förslag till budget och årsavgifter för nästkommande kalenderår 
samt att tillställa klubbarna dessa förslag senast en månad före 
Riksfotostämman 

• att i övrigt nitiskt verka för förverkligandet av förbundets ändamål. 
 

Förbundsstyrelsen äger tillika inrätta förbundsexpedition och vid behov tillsätta 
särskilda arbetsgrupper samt fastställa instruktioner för dessa. 

 

§ 18 FÖRBUNDETS FIRMA OCH FIRMATECKNING 
Förbundets firma är Riksförbundet Svensk Fotografi. 

Förbundets firma tecknas förutom av förbundsstyrelsen som sådan av person eller 
personer inom eller utom förbundsstyrelsen, efter särskild beslut av förbundsstyrelsen. 

 
§ 19 RÄKENSKAPER OCH REVISION 
Sedan styrelsen överlämnat erforderligt material enligt stadgarna till revisorerna, 
åligger det revisorerna att före utgången av mars månad avge berättelse, i vilken 
ansvarsfrihet skall bestämt till- eller avstyrkas.  

 
§ 20 ÄNDRING AV STADGAR 
Förslag om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall i samma ordning som för 
motioner vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före Riksfotostämman. 

Beslut om ändring av förbundets stadgar skall för att bli gällande biträdas av minst 2/3 
av de närvarande röstberättigade vid en Riksfotostämma eller med enkel majoritet vid 
två på varandra följande stämmor av vilka minst en skall vara Riksfotostämma. 

 
§ 21 FÖRBUNDETS UPPLÖSANDE 
Beslut om förbundets upplösning skall fattas vid två på varandra följande stämmor, av 
vilka minst en skall vara Riksfotostämma, med minst tre månaders mellanrum och med 
en majoritet av minst 3/4 av de närvarande röstberättigade.  

Fråga om förbundets upplösning får ej upptagas till behandling om inte minst 3/4 av de 
anslutna klubbarna skriftligen uttalat sig för förbundets upplösning samt delgivit 
förbundsstyrelsen detta genom bestyrkta protokollsutdrag. Samtidigt med beslut om 
förbundets upplösning skall beslut fattas om disposition av förbundets tillgångar. 
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NordiskT FotomÄsterskap 2019 

DELTAG i NordiskT FotomÄsterskap 2019, som Är en  fotoTÄVLING mellAN 
MEDLEMMARNA I de NordiskA Ländernas landsförbund.  
  
Det TÄVLAS i tVÅ digitalA klasser; fÄRG oCH monokrom, oCH temaT Är fritt motiv. 
DELTAGARAVGIFTEN ÄR 20 euro. AllA deltAGARE får SIG TILLSÄNT en katalog, OCH Det 
DELAS UT gÅvOkort på bildprodukter frÅN cewe/japan photo tilL allA som vinneR 
gulDmedalj (10 stk).  SISTA DAG FÖR DELTAGANDE ÄR DEN 15 APRIL. 
Mer info oCH lÄnk tilL UPPLADDNING finner du på: 
https://www.rsf-fotoklubbar.org/internationellt/nordiskt-fotomasterskap 
VARFÖR INTE ANVÄNDA BILDERNA SOM DU DELTOG MED I RIKSFOTOUTSTÄLLNINGEN?? 

Bjarne Hyldgaard «Stairway from 
heaven» 

Bjarte Løvås Haugland «Curws» Roland Jensen «Wonder1» Petri Damsten «Finger puppets» 
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RSF Utmärkelse 
 

 
 

2016 introducerade vi RSF Utmärkelse som, efter ansökan, kan utdelas för 
framgångsrikt deltagande i av RSF arrangerade utställningar, salonger och tävlingar. 

C:a 35 fotografer har hittills tilldelats RSF Utmärkelse på någon nivå.  

23 medlemmar har 2019 ansökt om, och beviljats, RSF Utmärkelse på någon nivå. 
 

 

 
Svensk fotoklubb 100 år 2021? 

 
Oslo Kamera Klubb fyller 100 år 2021, och vill gärna komma i kontakt med andra 
klubbar som är lika gamla. 

Kontakta RSF:s ordförande Nils-Erik Jerlemar, nejerlemar@gmail.com, så förmedlas 
kontakten. 

  

 

 

 

 
 

Manusstopp och utgivning 
 
Nr Manusstopp  Utgivning 
4  Vecka  15    Vecka 17 
5  Vecka  20   Vecka 21 
6  Vecka  24   Vecka 25 
 
 
Material till och dialog med Exponera! skickas till: exponera@rsf-fotoklubbar.org 
Har du någon fotograf i din klubb som du vill att Exponera! skriver om? Tipsa gärna, 
maila Carina på carinahedlund66@msn.com 
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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. 
 
 
 

 
 

Försäkringserbjudande 
För er som tecknar försäkring genom försäkringsmäklare Gefvert kan utöka denna med 
ett avbeställningsskydd/produktionskostnadsförsäkring. 
Kolla deras hemsida om detta är aktuellt för dig. www.gefvert.se 
 
 
Men missa inte övriga erbjudanden från alla våra samarbetspartners via denna länk. 
 
 

Riksfototräffen i Simrishamn 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Sponsor Mattson Foto 

 

 

I maj 2019 hälsar Österlens fotoklubb alla fotointresserade till Nordic Sea Winery i 
Simrishamn, där årets Riksfototräff går av stapeln. För att ett arrangemang av denna 
storlek ska kunna ros i hamn, så behövs ett antal sponsorer. En av dessa är välsorterade 
Mattssons Foto i Lund, som också är en av landets äldsta, ännu aktiva fotobutiker. Här 
finns så gott som allting hemma på hyllorna. Vill du ”klämma och känna” på just den 
kamera du är intresserad av, så är Mattsson Foto i Lund rätt plats. Här finns kunnig och 
initierad personal, som gärna hjälper dig med alla dina frågor.  

Boka boende i god tid då Österlen är väldigt populärt vid denna tid på året. 

http://osterlensfotoklubb.com/boende/ 
 
Ytterligare information finns på nästa sida. 
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