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RSF Nyhetsbrev är ett komplement till medlemstidningen Förbundsinform och vår hemsida och som bara distribueras via e-post.  
Nyhetsbrevet skickas till kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar och till personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF. 

Att sprida information 
Ett par klubbar har föreslagit att vi ska undvika att 
bifoga många tunga bilagor i våra e-post-utskick 
och istället låta dem vara tillgängliga via vår 
hemsida.  Det har de ju egentligen alltid varit, men 
vi provar nu att i större utsträckning hänvisa till 
hemsidan under "Aktuell info" för att läsa/hämta 
bilagorna. 
 
Vi hoppas att denna lilla förändring gör att det blir 
ännu enklare för alla klubbar att sprida all 
information från RSF vidare till sina medlemmar. 
Har du fler/andra synpunkter är du välkommen att 
kontakta oss. 

Riksfotostämman 2014 
Vi börjar dock med att bifoga en del material inför 
årets RIFO och Riksfotostämma. (Mindre än 300 
kb.)  Stämman äger rum lördagen den 10 maj på 
Fotografiska i Stockholm.  Bifogas: 
 Inbjudan till Riksfotostämman 
 Fem motioner till stämman 
 
Övriga handlingar till stämman kommer att 
distribueras början av april. 

RIFO 2014 i Stockholm 9-11 maj 
Anmälningsblankett för RIFO finns nu att ladda 
hämta från informationssidan för RIFO 2014 
http://rsf-fotoklubbar.org/rifo2014.  Där finner du 
alltid den mest aktuella informationen om RIFO-
dagarna 2014.  Kort resumé av de viktigaste 
punkterna. 
 17 april är sista datum för anmälan och 

betalning. 
 Vi startar den 9 maj med visning av aktuell 

utställning på Fotografiska. 
 Stämma, visning av Riksfotoutställningen, 

juryredovisningar, föreläsningar och supé den 
10 och 11 maj. 

 
Anmälningsblanketten är bifogad Nyhetsbrevet. 

Rabatt för RSF-medlemmar 
Vår partner Klintphoto erbjuder medlemmar i RSF 
rabatt på veckoslutskursen "Det Magiska Ljuset".  
Kursen äger rum på Öland den 25-27 april och 
som RSF-medlem betalar du 3740 kr istället för 
4400 kr. 
 
Hämta informationen på vår hemsida under 
"Aktuell info" och "2014-03-10". (Bifogas ej) 
 

FIAP - Women's Photo Art 
Vårt upprop till kvinnliga fotografer i Sveriges 
Fotoklubbar gav en bra återkoppling. Vi fick in hela 
19 bilder att välja bland.  Det slutliga valet föll på 
en bild vardera av Julija Broberg och Kersti Sköld.  
Deras bilder är nu nedskickade till FIAPs nya 
permanenta galleri "La Ginestra" i Montevarchi, 
Italien.  Vernissage är lördagen den 3 maj.   
 
Se bilderna på vår hemsida: 
http://rsf-fotoklubbar.org/Aktuellt/nyheter/2014-03-
06.html 

"Årets bästa RSF fotoböcker" 

 
Vi vill påminna om att vi tillsammans med 
Önskefoto inbjuder våra medlemmar att delta i en 
tävling för de bästa fotoböckerna. Du betalar bara 
150 kr för fotoboken och kan bli en av tre 
pristagare som får resa till Önskefotos tryckeri i 
Holland. Segrarna kommer att koras vid supén 
under RIFO-dagarna i Stockholm den 10 maj.  
 
För mer info om tävlingen: 
http://www.onskefoto.se/rsf-tavling 
För mer inspiration till din fotobok 
http://www.onskefoto.se/fotoboksinspiration  
 

14th Malmö International Exhibition of 
Photographic Art 2014 
Fotografiska Föreningen i Malmö bjuder in till sin 
14:e internationella utställning.  Två klasser för 
digitala bilder: Color och Monochrome.  Sista 
datum för att skicka in bilder är den 23 augusti, 
men varför vänta till sista minuten? 
 
Hämta informationen på vår hemsida under 
"Aktuell info" och "2014-03-10".. (Bifogas ej) 
 

*** 

Med vänliga hälsningar 
önskar Riksförbundet Svensk Fotografi genom  
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