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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 RSF. 
 
Förbundsinform nr 3-4 

Den tryckta versionen 
har skickats postal till de 
klubbar som inte valt 
bort postala utskick.  
 
Pga av en olycklig 
tankevurpa under 
Nyhetsbrevsredaktörens 
hjärngymnastik kommer  
pdf-versionen först nu. 
 
Deadline för material till 
Förbundsinform 2012 nr 
1 är den 15 januari. 

RSFs salonger och utställningar 2012 
Inbjudning till RSFs alla salonger och utställningar 
för 2012 finns på vår hemsida under länken: 
"RIFO, salonger - Information".  Vi vill att alla, som 
kan, använder de elektroniska blanketterna som 
finns där.  Det blir mer lättläst! 
 
Dags för klubben att prata och välja bilder?  Vi 
bjuder på ett tips från Borens FK: 
 
"I början av Januari så drar vi igång vår RIFO 
månad - vi börjar vårt första månadsmöte med att 
prata bildidéer och regler.  Den 17/1 jobbar vi med 
tävlingsbilderna och vässar till dom med goda 
idéer.  Den 24/1 på vår aktivitetskväll så avslutar vi 
bildarbetet, väljer, packar och skickar våra bilder." 

Glöm inte bort! 
Vi vill påminna om ett antal olika saker som har 
den 31 december som sista datum:  
 Inbetalning av årsavgiften för RSF. 
 Ansökan om RSF stipendier.  Länk finns på 

hemsidan under ”Kalender”. 
 Ansökan om FIAP-utmärkelser.  Länk finns på 

hemsidan under ”Kalender”. 

Gamla adressuppgifter!! 
En del uppgifter i RSF adressregister är väldigt 
gammal och kanske inaktuell.  Det gör att 
post/epost inte alltid kommer fram.  Skicka in nya 
uppgifter genom att använda den blankett för 
kontaktuppgifter som finns på vår hemsida under 
"Medlemsservice".  Blanketten bifogas. 

RiksTemaFoto 2011/2012 
Andra etappen av Skara FKs RTF har sista 
inlämning 1 januari och temat är "Möte(n)". 
 
Resultat från etapp 1 och mer info på Skara FKs 
hemsida: http://www.skarafotoklubb.se 

Moderna Museet - Alla är en fotograf! 
Nu kan du ställa ut på Moderna Museet!   
 
Fyrtio år efter Carl-Johan De Geer Fotoautomat 
har den digitala utvecklingen inneburit nya 
möjligheter att snabbt och enkelt fotografera. Men 
det är ett fåtal bilder som skrivs ut. Ta bilder av dig 
själv och dina nära i er vardag. Vi skriver ut och 
hänger dem på Moderna Museet. 
   
Projektet pågår året ut så det är lite brådis nu! 
 
Läs mer (klicka eller klistra in i din webbläsare) 
http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Nyhet
er/Dina-fotografier-pa-Moderna/ 

Skandinaviskt Fotomästerskap 2012 
Den nybildade fotoorganisationen Scandinavian 
International Photo Society (SIPS) inbjuder till 
Skandinaviskt Fotomästerskap 2012. 
 
Tävlingen är öppen för alla fotografer i Sverige, 
Norge och Danmark, amatörer såväl som 
professionella.  Två klasser: färg och svart/vitt. 
 
Sista inlämningsdatum är den 31 mars 2012 och 
mer info finner du på www.scandphoto.org. 

Aktuella datum 
 31 december - se till vänster "Glöm inte bort!" 
 31 januari - sista datum att skicka in bilder till 

RIFO, Bildexpo, Diasalongen, Digitalsalongen 
och Ungdomsutställningen. 

 
*** 

 
God Jul och Gott Nytt År 
Riksförbundet Svensk Fotografi  
genom Göran Zebühr 

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


