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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? 
 

RIFO 2011 ... 
... gick av stapeln 
den 21-22 maj i 
strålande solsken.  
 
Alla program och 
utställningar 
visades i anrika 
Medevi Brunn med 
Borens FK som 
arrangörer.  
 
På bilden ses årets 
RIFO-general Rolf 
Hansson blåsa i 
RIFO-pipan under 
överinseende av   
Ove Haglund som 
är ordförande i 
Borens FK. 

 
Programmet tjuvstartade redan på kvällen den 20 
maj med något så ovanligt som bilddiskussioner i 
mindre grupper... 
 
På lördagen invigdes årets Riksfotoutställning av 
Nicklas Rundberg, ordförande i Motala kommuns 
bildningsnämnd.   Därefter följde Riksfotostämman 
som leddes med stadig hand av Monica 
Wennblom.  En motion om att förenkla för 
kommande arrangörer av RIFO genom att 
reducera tillåtet antal bilder per klass framkallade 
många inlägg både för och emot.  Motionen 
avslogs men diskussionerna kommer nog att 
fortsätta. 
 
Skara FK presenterade sin förslag för att arrangera 
nästa års RIFO och förslaget antogs med varma 
applåder.  Storsjöbygdens FK i Östersund 
anmälde preliminärt intresse för RIFO 2013. 
 
I styrelsen invaldes för första gången på mycket 
länge en kvinna - Therese W Olofsson från FoQus 
i Umeå.  Protokoll från stämman kommer att 
publiceras på vår hemsida när det är justerat. 
 

RSFs utställningar och salonger 2011 
De olika jurygrupperna redovisade sin motiveringar 
till årets urval av bilder.  Ovanligt många åhörare 
på plats trots det vackra vädret.  Men det var 
förvånansvärt få av de belönade fotograferna som 
kommit för att ta del av kommentarer och 
utmärkelser.  Ligger RIFO-dagarna under fel tid på 
året? 
 
RSFs hemsida är nu uppdaterad med ett urval av 
de belönade bilderna. 

RSFs Årsbok 2011 - förlängd deadline 
Vi har förlängt inlämningstiden för bilder till 
årsboken med några dagar.  Sista datum att skicka 
in bilder är nu den 10 juni.  RSF vill ha nytagna 
bilder i svartvitt och färg att välja bland.  Det går 
självklart att skicka in digitala bilder.  Men tänk på 
hålla mailen mindre än 10 MB. Skicka hellre fler. 
 
Mer info på hemsidan under Kalender - Årsbok 
2011. 

11th Malmö International ... -2011 
Missa ej Fotografiska 
Föreningen i Malmös 
elfte internationella 
salong. 
 
En stor internationell 
salong i Sverige 
borde locka många 
svenska fotografer! 
 
Ta nya bra bilder 
under sommaren och 
skicka sen in dem till 
kompisarna i södern! 
 

Sista datum för inlämning av bilder är den 31 
augusti 2011. 
 

GLAD SOMMAR!  
 

Med vänliga hälsningar  
Riksförbundet Svensk Fotografi  
genom Göran Zebühr 

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


