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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! 
Här kommer aktuell information från Riksförbundet 
Svensk Fotografi.  Varje klubb skickar väl direkt 
detta Nyhetsbrev vidare till sina egna medlemmar? 
 

RSFs utställningar och salonger 2011... 
… är nu färdigbedömda och resultatet kan du se 
på RSFs hemsidan under  "RIFO, salonger - 
Resultat/Bilder.   
 
Åk till RIFO-dagarna i Medevi Brunn så får du höra 
jurygruppernas motiveringar till de utvalda och 
premierade bilderna. 
 

Riksfotostämman 2011 
Årets Riksfotostämma inträffar lördagen den 21 
maj kl 10.30 i Medevi brunn (se även nedan). 

Kallelse till stämman och dokument bifogas detta 
Nyhetsbrev.  Varje klubb inom RSF har en röst vid 
stämman och därmed en möjlighet att påverka 
förbundets framtida verksamhet. 
 

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.  Det finns alltså 
fortfarande tid att anmäla sig. 
 
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/ 

 

Fånga vardagen med mobilen 
Borens Fotoklubb inbjuder till 1st Borens 
International Exhibition of Mobile Photographic 
Documentrary 2011.  
 
Uppdraget är att fånga bilder från vår vardag med 
den bästa kamera som finns - nämligen den du har 
med dig! Dvs den i mobiltelefonen. Läs mer via 
länken nedan: 
 
http://mobile.borensfotoklubb.se/ 

11th Malmö International Exhibition of 
Photographic Art 2011 
 
Fotografiska 
Föreningen i Malmö 
bjuder in till sin  elfte 
internationella salong 
i Sverige!! 
 
Nu är det alltså dags 
att planera vilka bilder 
du ska skicka in.  
 
Sista datum för 
bildinlämning är den 
31 augusti 2011.   
 

 

RSFs Årsbok 2011 
Vi vill passa på att påminna om att skicka in bilder 
till kommande årsbok.  Sista datum att skicka in  
bilder är 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. 

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. 
 

*** 
 

Med vänliga hälsningar  
Riksförbundet Svensk Fotografi  
genom Göran Zebühr 
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