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RSF Nyhetsbrev är ett komplement till medlemstidningen Förbundsinform och vår hemsida.  Nyhetsbrevet skickas till kontaktpersoner 
hos våra medlemsklubbar och till personer som erlagt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF. 

Hej! 
Så var det dags för årets första nyhetsbrev. 
Medföljer gör FÖRBUNDSINFORM nr 1 och 
diverse bilagor och annat smått och gott från RSF 
för vidare spridning till alla medlemmar ute i 
fotoklubbarna!    
 
 
FÖRBUNDSINFORM nr 1  

Den tryckta versionen 
har 
skickats postal till de 
klubbar som så önskar 
och den medföljer 
som en bilaga till detta 
nyhetsbrev. 
 
Redaktören tar 
tacksamt 
emot bidrag till nästa 
nummer som kommer 
i slutet av april  
 

 
RIFO 2011  
 
Snart är det dags att möta våren och årets RIFO i 
Medevi Brunn den 21-22 maj är datum som gäller 
En inbjudan i pappersformat är på väg ut till 
klubbarn  
 
FÖRBUNDSINFORM nr 1 innehåller en hel del 
information från årets RIFO arrangör Borens FK 
 
 
RIFO arrangör 2012 sökes 
Jakten på RIFO arrangör 2012 går trögt och ännu 
finns inga frivilliga. 
 
Lite oroligt funderar man förstås på vad som händer 

om det inte finns någon arrangör?  

Det innebär väl att något RIFO inte blir av eller? 

 

 

Avdelningen påminnelser 
 
Klubbinformation 
 
Som vanligt behövs det en påminnelse till 
klubbarna att se till att kontaktuppgifterna är 
aktuella 
. 
På RSF:s hemsida rsf-fotoklubbar.org   där finns  
Medlemsservice / Klubbinformation. Och där hittar 
man blanketter 
Saknar man dator kontakta kansliet så skickar det 
en blankett. 
 
Kansliets öppettider är 
Tisdag och torsdag 10-14 
 
 

Medlemsavgiften för 2011 
De flesta klubbar har förmodligen betalat 
medlemsavgiften för 2011 annars är det hög tid 
att göra det omgående. 
 
 

Hemsidan 
RSFs hemsida rsf-fotoklubbar.org uppdateras 
ständigt, missa inte att ta del av viktig information 
där. 
 

Till sist  
med detta nyhetsbrev följer ett par 
programinformation från Karl Pjeskar som inte fick 
plats i Informen.  
Fördelen med e-post är ju att det inte kostar något 
att skicka med bilagor, risken kan däremot vara 
att mailet blir för stort för mottagarens inbox  
 
Med vänliga hälsningar 
från RSFs styrelse 
genom Ingemar Johansson och Göran Zebühr 

 
www.rsf-fotoklubbar.org 
rsf@telia.com 
nyhetsbrev@rsf-fotoklubbar.org 
 
 

 


