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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. 

Hej Fotokompis! 
Här kommer aktuell  information från RSF. 

Resultatet från Riksfotoutställningen 
... inklusive Bildexpo och Digitalsalongen samt 
Ungdomsutställningen är nu klart.  Den bifogas 
samt finns att hämta på vår hemsida under både 
"Aktuellt" och "RIFO, salonger ...". 
 
Det kom glädjande många bidrag till den "nya" 
klassen RIFO grupp B, dvs kollektioner för digitala 
bilder som ersatte motsvarande grupp för diabilder. 
 
Nytt för i år var att all registrering och uppladdning 
av visningsbilder skedde via webben.  En stor 
fördel blir att juryn redovisar sina kommentar till 
fotografens "egna" bilder och inte, som tidigare, till 
avfotograferade bilder. 
 
En annan (d)effekt av registrering via webben är 
att många fotografer rationaliserat bort användning 
av versaler i namn och bildtitlar.  Men jag som 
hade en sträng lärare i svenska har försökt 
återskapa korrekt stavning i årets resultatlista.  
Hojta till om jag gjort något misstag. 
 
Avslutningsvis säger vi STORT GRATTIS till: 
 Nils-Erik Larsson, Eskilstuna FK, som blev 

Årets Fotograf.  
 Skara FK som tog sin tredje inteckning i 

vandringspriset för RIFO A och därmed får 
behålla detta för gott. 

 

"Årets bästa RSF fotoböcker" 

 
Vi påminner igen 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  
 

Nytt erbjudande till RSF:s medlemmar 

 
 
Patroner.se ger alla Sveriges fotoklubbar 10 % på 
alla produkter som inte redan är kampanjvaror.  
 
Och snabb leverans är det också.  Jag beställde 
nya patroner en torsdag eftermiddag och fick dem 
levererade på fredagen!   Använd länken nedan för 
att beställa med rabatt:  http://patroner.se/rsf/ 

RIFO 2014 i Stockholm 9-11 maj 
Aktuell informationen om RIFO-dagarna 2014 finns 
här: http://rsf-fotoklubbar.org/rifo2014.  Där finns 
också anmälningsblanketten för RIFO.  17 april är 
sista datum för anmälan och betalning. 

Favorit i repris - kontaktuppgifter 
All information från RSF sker via e-post från och 
med i år.  Det är därför mycket viktigt att varje 
klubb och enskild medlem i RSF har anmält 
KORREKT e-post-adress till oss. 
 
Med korrekt e-post-adress menas att den går till en 
mottagande brevlåda som läses regelbundet och: 
 är korrekt. ("no such account" förekommer vid 

varje utskick från RSF) 
 inte är full. ("mail quota exceeded) 
 ... att e-posten förmedlas vidare inom den 

egna klubben. 

Om någon känner sig träffad av ovanstående - 
anmäl korrekta uppgifter via blankett(er) som finns 
på vår hemsida under "Medlemsservice". 
 

*** 

Med vänliga hälsningar 
Riksförbundet Svensk Fotografi genom  

 
 

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


