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Att Exponera! 
 

För inte alltför många år sedan var möjligheterna att visa sina bilder begränsade.  Vi 
som var med i en fotoklubb kunde kanske visa bilder på klubbmötena eller delta i 
klubbens tävlingar. De som var ambitiösa monterade 10x15-bilder i fotoalbum och i 
bästa fall skrev man några rader om vad bilden föreställde.  De som inte gjorde det 
insåg efter några år att det hade varit bra att göra det… 

Nu är möjligheterna oändliga tack vare ett antal olika social media.  Facebook, 
Instagram, 500px, Blipfoto, Flickr, etc. 

Riksförbundet har sedan våren 2019 ett eget konto på Instagram, där vi bl.a. 
presenterar en fotograf varje vecka.  Vi har en stadig tillväxt av följare.  Du kan klicka 
dig dit genom Instagram-knappen på hemsidan eller gå direkt in på vårt Instagram. 
Passa samtidigt på att bli följare av vårt Instagram. Vill du själv bli en veckans fotograf, 
skicka ett PM till oss genom Instagram.  

 

 

 

Exponera mera! 

Carina Hedlund  Göran Zebühr 
Redaktör Exponera! Tf. redaktör Exponera! 

Material till och dialog med Exponera! och hemsidan skickas till: 
redaktion@svenskfotografi.org. 

Månadens Fotograf 
 

Patrik Nilsson, Sundsvalls fotoklubb. Instagram: @patmancam 

Vid senaste Riksfotoutställningen placerade sig Patrik topp 5. (4:e plats i Årets fotograf) 

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 

Patrik har varit fotointresserad sedan barnsben men det tog ordentlig fart när han 
skaffade sin första digitalkamera för 17 år sedan. Patrik gillar att dokumentera och 
spara på ögonblick. Han fotograferar gärna människor, natur och skeenden. Ett skeende 
var när bron över Sundsvallsfjärden byggdes. Då fotograferade Patrik före, under och 
efter bygget.  

För stunden är landskap roligast och det har lärt Patrik att uppskatta alla årstider och 
dess växlingar. Han upplever sitt fotograferande som både kreativt, givande och 
lärorikt. Skulle Patrik tröttna på landskap kommer han att hitta något annat. Bara 
fantasin sätter gränser, det finns alltid något nytt att upptäcka. 

”Foto är livet”. 

  

 

Har du någon fotograf i din klubb som du vill att vi skriver om på hemsidan och/eller 
Exponera! Tipsa gärna genom att maila Carina Hedlund på carinahedlund66@msn.com. 

https://www.instagram.com/riksforbundet_svensk_fotografi/
mailto:redaktion@svenskfotografi.org
mailto:carinahedlund66@msn.com


Exponera! - Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar Sida 3 (6) 
 

 

 

 
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. 

Information från RSF 

RSF Årsbok 2019/2020 ute nu! 

 
Notre-Dame, Ninni Andersson, Enskede FK 

Vår 44:e Årsbok är nu på väg ut till 
klubbarna!  
 
Som förra året är det ett stort antal 
sidor i färg och resten i ett högklassigt 
gråskaletryck. Totalt 106 sidor med 
bilder, ingen reklam! Alla bilderna är 
valda ur insänt bildmaterial.  
 
Varför inte beställa fler exemplar? En 
prima gåva/julklapp för alla 
bildintresserade! 
 
Läs mer här. 

Riksfotoutställningen 2020 
Alla bilder ska som vanligt vara uppladdade/postade senast den 31 januari och 
avgifterna betalda den 7 februari. Samma datum gäller för bildspel.  Här finner du 
inbjudan.  Allt du behöver veta finns på vår hemsida. Notera även de två länkarna till 
frågor och svar – FAQ.  
 
Nytt för i år är bl a att vi sänkt deltagaravgiften i påsiktsklasserna, för att entusiasmera 
till ökat deltagande. 
 
Vi vill särskilt betona några av reglerna – men läs alla som finns beskrivna i inbjudan. 

• Unik bildtitel ska anges för alla bilder. 

• Märkningen ska vara läslig. Etiketter från RSF:s system för uppladdning ska 
användas. 

• Fotografens namn eller signatur får inte förekomma på bilden. 

• Bilder som inte följer reglerna kan komma att diskvalificeras utan återbetalning av 
deltagaravgift. 

 

Medlemsavgift för 2020 
Medlemsavgiften för 2020 är 700 kr för fotoklubb och 300 kr för enskilt ansluten 
medlem i RSF och den ska enligt våra stadgar vara inbetald senast den 30 november. 
Avgifterna inkluderar fr o m 2020 ett ex av Riksförbundets Årsbok. 
 
Avgiften betalas till RSF:s bankgiro 135–6856. 
 
Den 3 november skickades ett mail med info om medlemsavgiften för 2020. Vi skickade 
det till den epost-adress klubben anmält för sin kassör. 
 

RSF Arbetsstipendium 
Det finns ett stipendium för seniorer och ett för ungdomar (upp till 25 år).  Ansökan om 
stipendium lämnas av klubbstyrelse och skall vara RSF tillhanda senast den 31 
december. Stipendiesumman är f.n. 5000 kr. Läs mer på vår hemsida. 
 

Vi söker en webbredaktör! 
Vi kommer fr o m årsskiftet att börja tillämpa en ny modell för nyhets- och 
informationsspridning till klubbar och enskilt anslutna RSF-medlemmar. 
 
Hittills har Exponera! varit vår främsta kanal för spridning av nyheter och information, 
men vi kommer nu att lägga merparten av detta på hemsidan, med kontinuerlig 
uppdatering. Exponera! kommer i fortsättningen att vara ett vanligt e-post-nyhetsbrev, 
som främst kommer att innehålla hänvisningar i kortform till nyheterna på hemsidan. 
 
Vi söker nu en redaktör som på ideell basis vill ta tag i denna uppgift, och ansvara för 
hemsidans uppdatering. Inga djupa tekniska förkunskaper behövs, utan allt arbete kan 
utföras via Wordpress och e-post. 
 
Det "brinner ju lite i knutarna" så hör av dig snarast! 
Frågor kan du ställa till RSF:s IT-ansvarige Marcus Liedholm, m@marcusliedholm.se, 
070-2565566, eller till Förbundsordförande Nils-Erik Jerlemar, nejerlemar@gmail.com, 
070-5610215. 
 
 

https://www.svenskfotografi.org/arsboken/
http://www.svenskfotografi.org/dokument/Riksfotoutstallningen%202020%20inbjudan.pdf
https://www.svenskfotografi.org/rifo/information-om-riksfotoutstallningen/
https://www.svenskfotografi.org/medlemsservice/rsf-arbetsstipedium/
mailto:m@marcusliedholm.se
mailto:nejerlemar@gmail.com


Exponera! - Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar Sida 4 (6) 
 

 

 

 
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. 

RSF Klubbtävling 2019 
Tävlingen arrangerades första gången 2016 och är en årligen återkommande tävling 
mellan Sveriges Fotoklubbar. Varje klubb får delta med 10 bilder vilket gör att såväl små 
som stora klubbar har samma chans att nå framgång.  Årets upplaga lockade 37 av våra 
fotoklubbar. 
 
Utmärkelser delas ut till klubbar, men även de bästa bilderna premieras med 
individuella priser till fotograferna. 
 
Jury 
John Teglmand, Jens Jakobsson och Jes Lyngsie.  Samtliga tre är framstående fotografer 
från Danmark tillhörande Fotoklubben Negativ i Roskilde. 
 
Klubb  Utmärkelse Poäng 
Gagnefs FK Guldmedalj  109 
Helsingborgs FK Silvermedalj  101 
Skara FK Bronsmedalj  98 
Husums FK Klubb HM  97 
Sjöbo FK Klubb HM  92 
Umeå FK Klubb HM  92 
Falköpings FK Klubb HM  90 
Mora FK Klubb HM  90 
Sundsvalls FK Klubb HM  90 
Sundbybergs FK Klubb HM  89 
Vellinge FK Klubb HM  89 
Max poäng är 150. 
 
Individuella priser 
Fotograf  Klubb  Utmärkelse 
Peå Pollack Mora FK  Guldmedalj 
Kjel Olsson  Stockholms FK  Silvermedalj 
Cecilia Engström  FK Fokusera Flen Silvermedalj 
Patrik Nilsson  Sundsvalls FK  Bronsmedalj 
Anders Johansson  Umeå FK  Bronsmedalj 
Jonas Boström  Uppsala Fotografiska Sällskap Bronsmedalj 
 

Riksfototräffen 2020 
Riksfototräffen 2020 går av stapeln i Avesta 22‐24 maj och arrangeras av Folkare 
fotoklubb som firar 80 år. 
 
Fredagen kommer vi tillbringa i Koppardalen, en gammal industrihistorisk miljö med 
många intressanta inslag vid Dalälvens strand. Det var här som Avestaforsens brus 
kunde höras. Här finns möjligheten att före kvällens mingelbuffé besöka 
konstutställningen Avesta Art eller bara vandra runt vid dessa gamla industribyggnader. 
Under lördag och söndag kommer Folketspark vara platsen där det händer. 
Juryredovisningar, lyssna på intressanta föredrag och se utställda påsiktsbilder. Till 
kvällen flyttar händelserna tillbaka till Koppardalens intressanta miljö för middag. I 
samband med Riksfototräffen arrangerar Folkare Fotoklubb en fotoutställning med 
bilder av Rune Jonsson i bibliotekets konsthall. 
 
Avesta ligger i södra Dalarna och har goda tågförbindelser i flera riktningar. Den som 
kommer med kan ni resa gratis med ”stadsbussarna” ifrån Avesta‐Krylbo station in till 
Avesta, enklast genom att ladda ner Dalatrafiks app i telefonen. 
 
Varmt välkomna till Avesta önskar Folkare Fotoklubb. 
 

Norden 

NFFF Arbetsstipendium 
Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF utdelar årligen att arbetsstipendium om f n 
500€ vardera.  2019 års stipendiater är: 
 
Finland 
Tiina Poimio för en utställning vars ämne är kvinnans liv och roll. 
 
Danmark 
Susan Kipp för ett projekt att dokumentera ett gammalt värdshus som försvinner. 
 
Sverige 
Ystads Fotoklubb för att dokumentera Ystads hamn under förvandling. 
 
Norge 
Ingen ansökan har inkommit. 
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Från klubbar och distrikt 
Vårgårda Fotoklubbs ungdomssatsning -glädje och vedermödor! 
 
Sker en ”förgubbning” i Sveriges fotoklubbar? Hur är kvinnorepresentationen? Hur går 
det med föryngringen? Ofta hör man att medelåldern bland klubbarnas medlemmar 
blir allt högre - och detta tycks gälla föreningslivet över lag. Sociala medier har stövlat in 
på bred front och det har blivit allt svårare att slita de unga från mobilerna och få dem 
att engagera sig i klubbverksamhet. 
 
Vårgårda Fotoklubb beslutade förra året att göra en särskild ungdomssatsning. Några 
delar i satsningen har varit:  

• Ungdomar har gratis klubbmedlemsskap i VGFK. 

• En ungdomssektion har bildats. 

• Ungdomssektionen har fått en viss egen budget för att genomföra fotografiska 
aktiviteter. 

• De har fått klubbtid för att bildföreläsa och redovisa sina aktiviteter. 

• De har bjudits hem till en av klubbmedlemmarna, för att där få en inspirerande 
bildföreläsning om gatufoto (vilket de tacksamt tog emot). 

• De har bjudits på en gatufotovandring i Göteborg, där dessutom några ytterligare 
klubbmedlemmar deltog för att kunna vara till hands i fotograferandets praktik och 
teori. Det blev en givande eftermiddag. För att ge ytterligare uppmuntran lade 
klubbmedlemmen Claes Hillén och undertecknad ut några bilder på Facebook som 
visade de ungas fotograferande. 

 
Så här långt var allt frid och fröjd - men verkligheten lägger ibland oväntade krokben! 
Inför höstens klubbmöten har det visats sig att Ungdomssektionens planering tagit en 
paus av det enkla, men besvärliga, faktum att flera av de drivande medlemmarna flyttat 
långt från Vårgårda. Studier på annan ort är en vanlig företeelse i denna åldersgrupp. 
Ungdomssektionens planerade klubbtid för bildföredrag under hösten har därmed fått 
skjutas på framtiden - goda föresatser löper inte alltid i tänkta hjulspår!  
 
Kanske kan vår satsning på en Ungdomssektion vara av intresse för andra klubbar i 
landet. Angelägna satsningar handlar ofta om såväl glädje som vedermödor. Men låt 
oss inte ge upp - låt oss alla ta nya tag inför en föryngrande framtid i landets 
fotoklubbar!  

 
Delar av Ungdomssektionen i Vårgårda Fotoklubb 
 
Text och foto: Gunnar Berglund, styrelseledamot Vårgårda Fotoklubb 
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Internationellt 
FIAP Biennaler 2020 

  
Inlämning av bilder till Sveriges deltagande i 20th FIAP Nature Biennial 2020 kan göras 
under perioden 1 dec 2019 – 5 januari 2020 genom att ladda upp dina digitala bilder. 
 
Biennialen består av två färgsektioner i Natur. 

• Tema 1 Autumn leaves (Printsektion färg) 

• Tema 2 Reflections in nature (Projiceringssektion färg) 
 
RSF ombesörjer printning. För detaljinformation om regler och uppladdning gå in på 
RSFs hemsida via denna länk. 
 
 

Exponera! - manusstopp och utgivning 

Exponera! 
Nr Manusstopp  Utgivning 
11 Vecka 48  Vecka 50 
 
 
 
 
 

Huvudsamarbetspartner 
 

 
 

Glöm inte att utnyttja de medlemsförmåner som vårt samarbete med Japan Photo ger 
medlemmar i fotoklubbar anslutna till RSF och medlemmar i RSF. 
 

 

Försäkringserbjudande 
För er som tecknar försäkring genom försäkringsmäklare Gefvert kan utöka denna med 
ett avbeställningsskydd/produktionskostnadsförsäkring. 
Kolla deras hemsida om detta är aktuellt för dig. www.gefvert.se 

Samtliga erbjudanden 
Läs mer om erbjudanden från våra samarbetspartners.  
 

https://www.svenskfotografi.org/inbjudan-att-deltaga-i-20th-fiap-nature-biennial/
http://www.gefvert.se/
https://www.svenskfotografi.org/medlemsservice/samarbetspartners-och-erbjudanden

