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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 Fotokompis! 
Aktuell information från Riksförbundet Svensk 
Fotografi tänkt att spridas vidare inom klubbarna! 

RSFs utställningar och salonger 2011... 
… har lockat stort antal inlämnade bidrag.  Vi 
håller som bäst på att sammanställa resultaten och 
så fort de är helt klara publicerar vi dem på vår 
hemsida under "RIFO, salonger - Resultat/Bilder. 

RIFO 2011 ... 
... äger rum den 21-22 maj i Medevi Brunn. 
 

 

Arrangör - Borens FK. 
 
Sista datum för att 
anmäla deltagande 
och boka inkvartering 
är den 1 maj.  (Ändrat 
från den 12 april.) 
 
Mer information finns 
på RSFs hemsida, 
under Kalender eller 
på Borens FKs egen 
sida om RIFO 2011 
via länken nedan: 
 

http://www.borensfotoklubb.se/rifo/ 

Riksfotostämman 2011 
Årets Riksfotostämma äger rum lördagen den 21 
maj kl 10.30 i Medevi brunn (se även ovan). 

En motion har inkommit och den bifogas.  

RSFs Årsbok 2011 
Precis som senaste åren är senaste datum för 
inskickande av bilder den 31 maj.  RSF vill ha 
nytagna bilder i svartvitt och färg att välja bland.  
Det går självklart att skicka in digitala bilder.   
 
Mer info på hemsidan under Kalender - 31 maj  
Årsbok 2011. 

RSF Program-CD 2010 
Har nu äntligen skickats ut till RSFs medlemmar.  
Varierande  ljudkvalitet av juryns motiveringar har 
gjort att CDn i år levereras utan talversioner. 
 
 Vi vet att många klubbar använder programmen  
som diskussionsunderlag så vi tror och hoppas att 
behållningen kommer att bli god ändå. 

1st UPI International Exhibition of 
Photography 2011 
United Photographers 
International - UPI, 
inbjuder till sin första 
internationella salong. 

Sista datum för 
bildinlämning är den 
31 mars 2011. 

Om du deltar i denna 
salong får du 15% 
rabatt på UPIs 
medlemsavgift.  Mer 
info bl.a.  på RSFs 
hemsida, Kalender. 

Fotokurser på Österlen 
Örjan Kristensen - med över trettio års erfarenhet 
inom yrket bl.a. som mångårig assistent till Christer 
Strömholm - inbjuder till ett antal olika workshops 
med start i maj. 

Mer information: www.fotoskolan-osterlen.se 

11th Malmö International Exhibition of 
Photographic Art 2011 
Vi vill redan nu göra lite reklam för den 11:e 
Internationella salongen arrangerad av  
Fotografiska Föreningen i Malmö.  Sista datum för 
bildinlämning är den 31 augusti 2011.   
 
Mer info kommer senare. 

Aktuella datum 
 3 - 7 maj. Nordic Light International Festival of 

Photography i Kristiansund, Norge. 
 21-22 maj. RIFO 2011 i Medevi Brunn. 
 23-29 maj. Stockholm Photography Week på 

Fotografiska i Stockholm. 
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Med vänliga hälsningar  
Riksförbundet Svensk Fotografi  
genom Göran Zebühr 

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


