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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. 

Hejsan! 
Här kommer rykande färsk information från RSF.  
Det blir ett kort Nyhetsbrev denna gång - om 
någon vecka kommer nästa Förbundsinform och 
en del bilagor. 
 
Vi börjar med lite info om årets Fotomässa. 

Fotomässan 2012 - 23- 25 november 
Mässan genomförs som vanligt i Älvsjö strax 
utanför Stockholm.  Programmet är späckat och 
innehåller en salig blandning av utställningar, 
föredrag och prylar.  Läs mer på Fotomässans 
egen hemsida: http://sthlm.fotomassan.se 
 
Vad som är nytt för i år är att vi tagit fasta på ett 
par av Framtidsgruppens förslag.  Vi kallar denna 
idé för ... 

... Fotoklubbar i samverkan 
Tidigare år har olika klubbar och distrikt haft egna 
montrar.  I år samverkar vi om ett gemensamt 
utrymme. 
 
Det är RIFO-arrangörerna 2014 - Enskede FK,  
Midsommargårdens FK och Stockholms FK - som 
samsas med SVEFO - Östra Svealands 
Fotoklubbar och RSF.  Vi delar monter och 
utställningsväggar och kommer att informera om 
Sveriges Fotoklubbar i största allmänhet, men 
kanske med lite mer insikt om de som finns i 
närområdet.  Vi tror på denna form av samverkan 
och räknar med att kunna utveckla den till 
kommande år. 
 
Vi har även en jubilar med oss ... 

... Stockholms FK fyller jämt - 60 år! 
Man startade sin verksamhet som Stockholms 
Leicaklubb för 60 år sedan och nu passar man på 
att fira sin 60-årsdag i anslutning till årets 
Fotomässa. 
 
Fredagen den 23 november mellan kl 17.30 och 
20:00 är det paneldebatt om fototävlingar med 
kända namn.  Därefter blir det mingel med mat och 
dryck.  Man har fixat en Tredagarsbiljett till mässan 
och minglet till bra pris som man även erbjuder till 
medlemmar i andra fotoklubbar.  Läs mer i bifogad 
info. 
 
 
 

Ändrade FIAP-regler från 2013 
Vi vill påminna om att kraven skärps för att få 
FIAPs utmärkelser AFIAP och EFIAP från 2013.  
För ansökningar som kommer RSF till handa 
senast 1 december i år gäller fortfarande de 
"gamla" reglerna. 
 
De nya reglerarna kommer att publiceras på RSFs 
hemsida under december. 

RSFs årsbok 2012 
Årets årsbok - den 
37:e i ordningen har 
lämnat tryckeriet och 
är på väg till de som 
beställt. 
 
Mer info om utvalda 
fotografer och hur 
man beställer finns i 
bifogad information. 

 

Aktuella datum 
 23-25 november. Fotomässan i Stockholm 
 Titta även på vår hemsida under Kalender 

 
*** 

Varma hälsningar 
önskar Riksförbundet Svensk Fotografi  
genom Göran Zebühr 
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