Exp nera!
Ledmotiv
Det lackar mot Jul även om det är svårt att tro när man
ser all barmark runt omkring oss. Helgerna brukar ge
oss tid till trevlig samvaro och en hel del avkoppling
efter allt inledande spring och förberedelser.
Vi tipsar i detta nummer om en del hårda julklappar i
form av fotoböcker. När klapparna är avklarade är det
kanske en god idé att börja tänka på val av bilder till
Riksfotoutställningens alla grupper – varav en är ny.
Riksförbundets styrelse vill passa på att tillönska alla
medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Riksfotoutställningen 2016
Inbjudan och allmän information finns på vår hemsida
samt bifogas detta Exponera! Vi har som tidigare
nämnts gjort en del förtydliganden och förändringar i
reglerna. Läs igenom all information noggrant.

En ny grupp på prov - Bildspel
I Riksfotoutställningen 2016 finns en ny grupp på prov
för Bildspel. Särskild inbjudan till den gruppen liksom
följesedel finns också på vår hemsida.

Inlämning av bilder 2016
Registrering av deltagare och uppladdning av bilder till
Riksfotoutställningens samtliga grupper sker på RSF:s
webbplats på samma sätt som förra året. I år ska även
bilder till grupp U – Ungdom laddas upp där. Inget
behov av särskild CD längre. Vi räknar med att
webbplatsen för uppladdning öppnas den 2 januari.
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Medlemsavgift för 2016
Avgiften för 2016 är 600 kr för fotoklubb och 200 kr för
enskild medlem i RSF. Den ska betalas in senast den 31
december 2015 till RSF:s plusgiro 44 517-1.

RSF Bildprogram 2015
I förra numret av Exponera! Informerade vi att årets
bildprogram får laddas ner via en länk från oss. Vad vi
glömde att säga är att vi bara skickar länken till
fotoklubbar och enskilda medlemmar i RSF. Vi kan inte
skicka länken till medlemmar i de olika klubbarna.
Alltså: Skicka ett mail till exp@rsf-fotoklubbar.org och
ange vilken klubb beställningen kommer från.

Kamera & Bild
Glöm inte att tipsa Kamera & Bild om din klubb ska
arrangera något fotoevenemang. Hör då av dig till
kamerabild@kamerabild.se. (Skicka även info till
Exponera!)

Julklappstips
Några fotoböcker under granen – låter inte det trevligt?

Hårda paket från Hammar Förlag
Bo Hammar Alingsås erbjuder fotoklubbarna i RSF att
lagom till jul köpa fotoböcker till ett förmånligt pris - 25
kr/st. Enda kravet är att man beställer minst 10 böcker
och det är ju inget problem om man samordnar
beställning i fotoklubben. Se bifogad information.

RSF Årsbok 2015/2016
Även vår egen Årsbok fungerar bra som julklapp. Läs
mer om hur du beställer på vår hemsida: RSF:s Årsbok.

Omkring den 18 december kommer information att
skickas ut till alla som var tävlingsledare 2015.

*

Sista datum för att ladda upp och skicka in bilder är
som vanligt den 31 januari.

Diverse från RSF

Ho, ho,
finns det några snälla
fotografer här?

Ett par påminnelser och ett förtydligande.

Kontaktuppgifter
Vi vill ha in aktuella kontaktuppgifter från samtliga
klubbar eftersom vi från nästa år även behöver en epostadress för fakturor. Blanketter för att rapportera
in kontaktuppgifter finns att ladda ner direkt både för
Fotoklubbar och Enskilda medlemmar i RSF. Eller från
vår hemsida under fliken ”Medlemsservice”.

Lars Rosell

Göran Zebühr

Material till och dialog med Exponera! skickas till:
exponera@rsf-fotoklubbar.org

Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi. Skickas via e-post en gång per månad (eller
oftare om behov finns). Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF.

