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Hej Fotokompis! 
Här kommer aktuell  information från RSF. 

RSF:s salonger och utställningar 2012 
Samtliga premierade bilder finns nu publicerade på 
vår hemsida. 

RIFO och Riksfotostämman 2012 
Ett hundratal deltagare fick under trevliga former 
uppleva ett mycket välarrangerat RIFO.  Mer info i 
kommande Förbundsinform. 

På stämman beslöts bl.a. att 2013 år RIFO 
arrangeras av Storsjöbygdens FK i Östersund och 
att 2014 års RIFO sker i Stockholm som ett 
samarrangemang av Midsommargårdens FK, 
Enskede FK och Stockholms FK. 

Framtidsgruppens slutrapport .. 
.. presenterades vid RIFO i Skara.  Den ska dock 
inte ses som slutet utan snarare starten på en 
diskussion med klubbarna om hur vi ska stå starka 
och utveckla vårt samarbete trots tilltagande ålder 
bland klubbmedlemmarna.  Eller varför inte: Tack 
vare viss ålder och mycket erfarenhet kan vi 
tillsammans utveckla vår verksamhet! 
 
Gruppens rapport bifogas detta Nyhetsbrev.  Läs 
igenom, begrunda och dela med av dina/era 
synpunkter genom att skicka dem till epost-
adressen framtid@rsf-fotoklubbar.org.  Läs även 
på vår hemsida under Aktuell info. 
 
Hur mår Fotoklubbarna i Sverige? 
Rolf Hansson vet för han har under vintern försökt 
ta tempen genom att be alla klubbar genomföra en 
enkel analys i den egna klubben och sedan skicka 
in resultatet.  Han har sammanställt info från de 60 
klubbar som svarat.   
 
Tongångarna är välbekanta: sned ålders- och 
könsfördelning på sina håll men också många 
exempel på varierade och bra aktiviteter.  
Slutrapporten som bifogas innehåller en del 
intressant läsning för varje fotoklubb. 
 
Om din klubb ännu inte gjort analysen kanske ni 
kan göra den under sommaren.  Arbetet kan vara 
till nytta för den egna klubben även om den inte är 
med i vår sammanställning. Kontakta Rolf på 
epost-adressen hansson202@gmail.com om ni 
behöver starthjälp. 

RSF Årsbok 2012 
Vi har förlängt tiden för inlämning av bilder till RSF 
Årsbok 2012.  Sista datum är nu den 8 juni.  Vi 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. 

Förbundsinform nr 3 2012 .. 
.. kommer ut i månadsskiftet augusti/september. 
Skicka gärna material (text/bild) till epost-adressen 
informen@rsf-fotoklubbar.org senast den 15 juli. 

Foto- och vandringskurs 19-24 augusti 
Ramundberget i samarbete med Canon och 
fotografen Anders Robertsson inbjuder till en kurs 
för dig som vill utvecklas som fotograf och 
samtidigt njuta av och vandra i vår unika fjällnatur. 
 
Läs mer på 
http://www.ramundberget.se/sommar/21083.nyhet-
_fotokurs_med_canon-19-24_8.html och i bifogade 
informationsblad. 

Lights in Alingsås 28 sep - 4 nov 
Under en dryg månad uppmärksammas ljuset i 
Alingsås.  24-29 september byggs ett antal 
ljusinstallationer av designers från hela världen 
och det anordnas guidade turer för att se "ljuset". 

 
Dessutom ordnar man en fotokurs där man får lära 
sig att ta "mörkerbilder" på ljusinstallationerna. 
 
Läs mer på http://www.lightsinalingsas.se/ och i 
bifogade informationsblad. 

3 internationella salonger 
Alla med svensk anknytning. Det är gott om tid att 
under sommaren skapa nya bilder.  Missa inte 
datumen nedan då du senast måste ha skickat in 
bilderna! 
 31 augusti.  12th Malmö International. 
 12 september. Small Print Exhibition. 
 3 oktober. 4th ICS Five Countries .. 
Mer info på hemsidan/kalender. 
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Knäppt kort? 

 
Ja, jag vet att man inte får plåta solnedgångar och 
maskrosor, men visst är det vackert och hoppfullt?  
Det blir snart sommar och varmt igen!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuella datum 
 8 juni - Bilder till RSF årsbok 2012 
 15 juli - deadline för material till Informen 
 19-24 augusti - Fotokurs i Ramundberget 
 28 september - 4 november. Lights in Alingsås 
 Titta även på vår hemsida under Kalender 

 
 
 

*** 
 
 
 

Glad och god SOMMAR! 
önskar Riksförbundet Svensk Fotografi  
genom Göran Zebühr 

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


