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     INFORM Nr 1 januari 2013

Framsidan:

Ingegerd Karlsson, Storsjöbygdens fotoklubb.

Ingegerd Karlsson är 84 år. Hon köpte sin första systemkam-
era och gick med i Storsjöbygdens fotoklubb strax före pensione-
ringen. Är fortfarande aktiv. Fotar enbart digitalt sen några år 
tillbaka. Tidigare har det mest varit svartvitt. Hon har stått i sin kläd-
kammare och trollat fram bilder. Ett hantverk, som hon saknar idag.                                                                                                                                     
Hon tävlar gärna med sina bilder och då ofta med gott resultat. Hon har en 
egen, härlig stil, som ofta tilltalar domarna. Det är troll,dockor, bubblor och 
andra ting, som hon bl.a. hittar på loppis. Sen 
leker hon med olika bakgrunder, folie, ljus osv. Lite illfundigt.
Resultatet blir oftast väldigt diffust och spännande, som gör det svårt att 
veta, vad bilden egentligen föreställer. Det blir istället upp till betraktaren.                                                                                         
En period fotade Ingegerd ägg och åter ägg. Ägget på bilden hänger i ett 
sammetstyg. Ett material, som Ingegerd uppskattar, därför att strukturen 
passar bra på bild.                                   

Baksidan: 

Alice Samor, Storsjöbygdens fotoklubb.

Jag heter Alice Samor, och jag har nyss fyllt 14 år. Jag gick med i 
Storsjöbygdens fotoklubb, när jag var 12 år. Älskar att fota. Att fånga 
ögonblick. För det är det fotografering handlar om, tycker jag. Det spelar 
ingen roll, om det är människor, djur eller natur. Allt går lika bra. Jag är 
helst ensam, när jag fotar – med musik i öronen förstås!
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Ordföranden har ordet

Så var det dags för ett nytt år och mycket har vi att se fram emot under 2013.
Alla blir vi gladare av att det går mot ljusare tider, men kanske får vi fotografer en extra kick, 
eftersom vi behöver ljuset för att kunna skapa våra bilder.

Fotoklubbarna är i full gång med sin verksamhet med sedvanliga möten och träffar av olika slag.
Tusentals bilder har just skickats till 2013 års RIFO i Östersund och i mitten på mars är resultaten 
klara.

I Östersund pågår planeringsarbetet med RIFO, som går av stapeln den 25-26 maj med 
förprogram den 24. Planera in din resa i god tid och glöm inte att boka rum.

RIFO programmet är redan spikat med älgsafari på fredagseftermiddagen och med kvällsbuffé på 
Storsjöteatern. Lördagens program inleds sedvanligt med Riksfotostämman, sedan följer juryredo-
visningar, dit allmänheten inbjuds och på kvällen pampig middag på Arctura med mysig samvaro 
och utdelning av förtjänsttecken och andra utmärkelser.

Efter mer än 12 år som Riksförbundsordförande kommer jag att avgå vid stämman i Östersund. 
Vem kommer att åta sig det intressanta uppdraget att leda Riksförbundet framöver?
Du som är i Östersund den 25 maj får veta det redan vid Årsstämman.

Välkommen till RIFO i Östersund den 25 och 26 maj!

Bo Cederwall
Riksförbundsordförande

PS.
I min blogg finns också information om fotoklubbar.
www.internationellasalonger.blogg.se  
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Du är varmt välkommen till Storsjöbygdens fotoklubb 
och Östersund. Till en aktiv klubb och en fantastisk stad 
som ligger vid vackra Storsjön. En plats mitt i Sverige. 
Den största nyheten för årets RIFO är att vi kommer att 
vända oss till allmänheten som kommer att få möjlighet 
att se våra utställningar och vara med på bildbedöm-
ningarna. Allt för att förhoppningsvis kunna visa vad ett 
medlemskap i en fotoklubb kan ge av glädje, gemenskap 
och inspiration.

Vi är en egen republik med både flagga och president. 
2011 blev Östersund dessutom utnämnd till Mathuvud-
stad. Östersund är känd bl.a. genom Storsjöodjuret, 
Storsjöyran och skidskyttetävlingar. Men vi har så 
mycket mer. 

Jamtli historieland, som sommartid kan lära oss mycket 
om 1700-, 1800- och 1900-talet. Det senaste tillskottet är 
ett hus, som andas 70-tal från golv till tak.

Vi har Frösön med den vackra kyrkan, Petersson-Bergers 
Sommarhage, Frösö Zoo, golfbanan och mycket mer.

Moose Garden ligger ca: 1,5 mil från Östersund med 
utsikt över Storsjön och Oviksfjällen. Här kan du både få 
klappa och fota älgar, så mycket du vill. Har vi tur, så får 
vi kanske se älgkalvar på nära håll också. 
Besöket inleds med lunchen.

FÖRPROGRAM FREDAGEN den 24 maj

13.00 Sekretariatet och utställningarna öppnar på 
Storsjöteatern (ingång från Stortorget)

14.00 – 18.00 Utflykt till Moose Garden inkl. lunch. 
Samåkning

19.00 Buffé i Storsjöteaterns lokaler. Därefter visar 
naturfotograf Göran Ekström sitt bildspel: “Med kameran i 
Naturen” Tips om hur kameran kan användas 
framgångsrikt i naturen.

LÖRDAGEN den 25 maj

09.00 Sekretariatet och utställningen öppnar. Fika
10.00–10.15 Invigning av landshövding Britt Bohlin 
Olsson

10.15–11.45 Riksfotostämma

11.45–12.00 Representanter för RIFO 2014 presenterar 
sig

12.00–13.00 Lunch

13.00– Dörrarna öppnas för allmänheten

13.00–14.00 Redovisning Grupp A kollektion påsikt.
Prisutdelning
14.00–14.45 Redovisning Grupp B kollektion dia.
Prisutdelning

14.45–15.15 Kaffe

15.15–16.00 Redovisning Diasalongen. Prisutdelning

16.00–16.30 Redovisning Ungdom Grupp A påsikt. 
Prisutdelning

16.45–17.15 Redovisning Ungdom Grupp B dia. Prisut-
delning

17.15 Redovisning av RiksTema Fototävling (RTF 3). 
Prisutdelning

20.00 Supé på Arctura. Busstransport ingår

Välkommen
till

RIFO 2013
Storsjöbygdens fotoklubb

25-26 maj med förprogram 24 maj
Sista anmälning för deltagande: 5 maj

 
En vecka före jul träffades RIFO-gruppen en sista gång 
för året. Det finns mycket att diskutera och planera, så en 
kopp kaffe sitter inte i vägen.                                                 
                                                          Foto Göran Ekström
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SÖNDAGEN den 26 maj

09.00 Dörrarna öppnas även för allmänheten

09.00–10.00 Redovisning Digitalsalongen och 
prisutdelning

10.00–10.30 Kaffe

10.30–11.30 Redovisning Bildexpo och prisutdelning

11.30–11.45 Avslutning

11.45 – Lunch och hemfärd

13.00–16.00 Utflykt för dem som inte har så bråttom 
hem

Foto: Göran Ekström
www.ekstromnaturfoto.picturo.se

Kontaktperson: Kerstin Andersson 
Tel: 0693- 212 88,
mobil 070-294 35 98 
kerstinsbild@hotmail.com

Priser som gäller för dessa dagar:

Fredag: Moose Garden inkl. lunch och transport 175 kr

Naturfotograf Göran Ekström visar bildspel med
buffé 125 kr

Lördag: Fika fm 40 kr förbeställes

Lunchen bjuder Östersunds kommun på

Supé på Arctura 375 kr. Transport ingår

Söndag: Lunch Golfkrogen, Frösön 95 kr

Fikat köper du i baren, när andan faller på, 
förbeställning endast lördag fm

Forts. nästa sida
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Kommunikationer

Det är enkelt att åka till Östersund. Om du inte vill ta 
egen bil, så kan du välja mellan tåg och flyg. Kommer du 
via flyg så landar du på Frösön. Anslutningsbuss finns. 
Kommer du med tåg, så tänk på att vara ute i tid och 
boka din biljett. Ju tidigare desto billigare, men det finns 
bara ett begränsat antal biljetter, så var på alerten. 

Du hittar de billigaste resorna 90 dagar före avgång. Är 
du med i någon pensionärsförening, får du 50 % rabatt, 
om du har möjlighet att köpa din biljett över disk (glöm 
inte medlemskortet!). Du behöver inte vara ålderspen-
sionär, så kolla med din förening vad, som gäller. 
Kan du inte ta dig till butik, så kan du säkert få
10 % i alla fall. Kolla med SJ.

Praktisk information

Kontanter - fika- lotterier

Det kommer att finnas möjlighet att köpa fika under 
både lördag och söndagen, när du själv vill.

Vi kommer dessutom att ha flera lotterier, så kontanter
kommer att behövas. Vinster? Jo, det kommer att bli 
ostar, choklad mm plus 2 st 14-dagars Inlandsbanekort.

Http://www.storsjobygdensfotoklubb.se

Söndagsaktivitet

Vi helgarderar oss med ett besök på Jamtli, där vi kan 
strosa runt i några timmar och fota killingar, gamla 
byggnader mm – Ja, det är helt enkelt en härlig fotomiljö.
Är vädret på topp, och det finns andra önskningar, så tar 
vi upp det under RIFO-dagarna.
Kanske har Nornan vågat sig upp?

Boende

Det finns många hotell att välja på alldeles i närheten av
Storsjöteatern och Stortorget där vi kommer att vara 
dessa dagar. Även två STF- vandrarhem finns på gån-
gavstånd.

Uppge deltagande i RIFO 2013, så slipper du de extra 
50 kr för icke medlem i STF.

Gå in på www.visitostersund.se. Här hittar du det du 
behöver.

Matställen

finns det gott om runt Stortorget eller dess närhet. Du 
kan välja på flera restauranter men också Mc Donalds.

Lerig:     Marcus Olausson, Fk Focus. Årets bild Fk Focus 2010
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År 2012 firade Focus sitt 60-årsjubileum med pompa och 
ståt. Klubben startade som en studiecirkel 1952, och 
sedan var det ett antal personer som fortsatte och på den 
vägen är det. Från början hade klubben ett medlemstak 
på 20 medlemmar, och man måste bli rekommenderad 
som medlem av någon i klubben.

Numera är klubben öppen för alla, och har ett 60-tal 
medlemmar. En stor förändring skedde efter det att klub-
ben beslutat ta bort alla diaklasser vid tävlingarna. De se-
naste 2 åren har medlemsantalet ökat 50%, och framför 
allt har fler kvinnor kommit med.  

Vi har klubbmöte en gång i månaden, och det brukar 
dyka upp cirka 40 medlemmar på mötena! En stor del 
av klubbarbetet är att deltaga i de månatliga tävlingarna. 
Det finns ingenting annat som ger så bra återkoppling på 
den egna prestationen som att deltaga i en tävling. Vi har 
totalt 6 inlämningar till digital bild (visas med projektor), 6 
inlämningar påsiktsbilder, en fotomara (7 bilder samma 
dag) och en inlämning av något vi kallar Årets Bild. Till 
flertalet av inlämningarna, och givetvis till fotomarans 
bilder, har vi ett motto som bilden ska leva upp till.

Tävlingen Årets Bild innebär att samma bilder skickas 
runt till 6 olika bildbedömare under året. Vinnare blir den 
som får lägst summa placeringspoäng. En lustig bieffekt 
av detta arbetssätt är att det subjektiva i 
bedömningarna kommer fram väldigt tydligt. En bild som 
placerats som etta ena gången kanske hamnar på plats 
25 nästa bedömning. Ganska snart framgår dock en topp 
tio-lista vilken som kan ta hem segern.

Förutom tävlingar har vi givetvis bildvisningar av med-
lemmarna, externa bildvisare, utflykter, kurser och små 
föredrag. Kurserna har varit allt från att göra bildspelspro-
gram med ljudsättning, blixtfotografering, landskapsfo-
tografering  till konsten att ta makrobilder. Vi har även 
utställningsytor varje år på bibliotek och i skyltfönster för 
att marknadsföra vår verksamhet.

Vårt största problem är att vi inte har en egen klubblokal 
för då hade vi kunnat göra betydligt mer...
Totalt sett ser framtiden ljus ut för klubben, och 
återväxten känns nu tryggad.

           Styrelsen

FK FOCUS, en 60-årig klubb med framtiden i fokus.

Santa Monica Pier:     Peter Fallberg, Fk Focus. Månadens digitalbild Fk Focus nov 2012, motto: Färgprakt

Matdags:        Torbjörn Lorin,  Fk Focus. Årets bild Fk Focus 2012
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Umeå Fotoklubb startade 1941 så vi firade 
70-årsjubileum 2011. En av de personer som startade 
fotoklubben är Bertil Ekholtz som är en av våra två 
hedersmedlemmar. Den andra är Rickard Ingman som 
under åren varit en stor inspirationskälla för oss.

Här i Björkarnas stad finns Umeå Fotoklubb som nu har 
bråda tider inför 2014 när Umeå blir Kulturhuvudstad i 
Europa. Vi har påbörjat två fotoprojekt som ska slutföras 
inför 2014.

”The River” är ett fotoprojekt tillsammans med Ogre som 
ligger några mil utanför Riga som är Kulturhuvudstad 
samma år tillsammans med Umeå.

”Åns Åtta Årstider” handlar om naturen och kulturen 
omkring Sävarån som ligger strax utanför Umeå. 
Samarbete sker med en fotoklubb i norra Italien samt 
med en enskild fotograf  i  Gaeta - några mil söder om 
Rom.

Ett intressant inslag i vår verksamhet är ett samarbete 
med Norrlands Universitetssjukhus – NUS – där vi bidrar 
med bilder till ”Musik som omvårdnad”. Professor Ulrica 
Nilsson vid Örebro Universitet skrev sin avhandling 
om musikens effekter. Lugn avslappnande musik 
spelas på intern – tv och Umeå Fotoklubb bidrar med 
bilder som byts två gånger per år. Vi samarbetar med 
sjukhussamordnare Gunnel Brodin som uppger att 
forskningen visar att halten av stresshormoner sjunker 
och upplevelse av smärta minskar.

- Är du intresserad att detta införs på ditt sjukhus så kan 
du kontakta Gunnel Brodin på 070 – 550 35 32

Vi har våra lokaler i ett Föreningshus och träffas 
på månadsmöten där vi har någon utomstående 
föreläsare eller någon fotoklubbsmedlem som visar 
bilder. I samband med detta har vi en tävling – snabb-
cupen – för våra medlemmar. Den som vinner får en 
framkallningscheck för en bild 20 x 30. Hösten avslutades 
traditionsenligt med tomtegröt och skinksmörgås. Vi byter 
då julklappar med varandra med en inslagen bild. Vid 
vissa tillfällen har vi extra träffar exempelvis när vi har 
snöskulpturfestival i februari, Bondens marknad under 
höstmånader samt Ljusfestivalen i november. 

72 år

Varje november har vi en fotoutställning på biblioteket i 
stadsdelen Ålidhem.

Via mail har vi fått ett intressant förslag från 
Finland angående ett samarbete. Det kommer från  
verksamhetsledaren för Korsnäs 4H – en 4H-förening 
som ligger ca 4 mil söder om Vasa. Under våren hade 
de en fotokurs för ungdomar som har bildat en fotoklubb 
med 12 medlemmar. De är nu intresserade av att komma 
till Umeå. Under våren kommer vi att planera för ett 
samarbete.

En utmaning under året är att få inkomster till 
fotoklubben. I RSF:s Föreningsinform borde vi ha 
ett avsnitt från fotoklubbarna hur man får en hållbar 
ekonomi. Vilka fonder kan man söka mm

Nu har ett nytt verksamhetsår startat och vi i Umeå 
Fotoklubb önskar att alla fotoklubbar i vårt avlånga land 
får ett aktivt och intressant år.

              Vivan Johansson, ordförande i Umeå Fotoklubb

                      En av klubbens bloggar: ans8a.blogspot.se

Majmötet startar med korvgrillning. Tredje person från vä är kvällens 
föreläsare Ulf Forsberg.                            Foto : Britt-Inger Rydfjäll

Ture visar olika objektiv på ett månadsmöte
                                                              Fotograf: Vivan Johansson
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Några synpunkter på Framtidsgruppens rapport 

Rätt att dela upp RIFO
Grundtanken med att dela upp RIFO i en rörlig, digital del och en fast del i samband med Fotomässan i Stockholm är 
bra. Jag anser att de argument som framförs är hållbara.
Bra tanke att i likhet med musik- och litteraturpriser nominera ett flertal kandidater, som på så sätt alla får
uppmärksamhet. Sedan är det mindre viktigt vem som vinner.
Det stämmer gott med grundtanken att RIFO är en utställning (Riksfotoutställningen) där särskilt bra bilder 
premieras.
Dock är jag tveksam inför den nya internationella klassen i samband med VÅRFOTO, den i riket ambulerande digitala 
tävlingen. Ett argument som framförs för att det är svårt att få fram RIFO-arrangörer ute i landet är ju att det är för 
många klasser.

Vad är en äkta bild?
Under punkten hemmavid förs ett, enligt min mening, konstigt resonemang, nämligen om något som kallas äkta bild. 
Det är enligt författarna en bild som tillkommit ”med ärligt uppsåt”.
Vad menas med det? Vem avgör om uppsåtet är ärligt? Fotografen? I så fall lär alla bilder vara ärliga. Det somliga vill 
kalla manipulation blir då ”äkta bild med ärligt uppsåt”.

Enligt min uppfattning har fotoklubbarna, liksom distrikt och förbund, ett dubbelt ansvar här: För det första att 
försvara och bevara den dokumentära fotografin, alltså bilden som tidsdokument, konsten att fånga ett 
förbiglidande ögonblick.
För det andra att utveckla och utvecklas i samband med den digitala tekniken. Att låta medlemmarnas kreativitet 
flöda. I detta sammanhang finns inte begreppet manipulation.
Fotobaserad konst brukar jag kalla det. Men äkta bild? Det är i så fall en akvarell också, fast det är inte fotografi.
För det tredje: Att lära medlemmar och andra att se och förstå skillnaden. (Varför är alla kvinnor i annonser så smala? 
Och varför har dom aldrig några födelsemärken? Solnedgången på vårt semestermål var mycket vackrare i katalogen 
än i verkligheten. Och rummen mycket mindre än vi trodde. Etcetera.)

Några citat
Bo Madestrand skriver i DN bland annat att “alla bilder av verkligheten är med nödvändighet ett subjektivt urval, ett 
utsnitt av en verklighet som är alldeles för mångfacetterad för att sammanfattas i en enda bildruta. Att fotografera 
är att välja. Som fotografins främsta teoretiker Susan Sontag konstaterat befinner sig alla bilder i ett skymningsland 
någonstans mitt emellan konst och sanning. Problemen börjar när konsten utger sig för att vara sanning.”

Olavi Lehtiranta, Skara:
Det blev ett himla liv om manipulerade bilder. Jag har funderat med anledning av detta. Var går gränsen för 
förfalskning? Som jag ser på det hela så om man ändrar motivet, lägger till eller tar bort, så är det inte fråga om äkta 
bild längre. Om man fotograferar djur i fångenskap ska detta meddelas. Förbättrar man bilden, tex gör den ljusare 
eller mörkare, ökar skärpan eller beskär, borde det vara ok. Motivet, ögonblicket, är ju detsamma, autentiskt. Har jag 
helt fel? 

Michael Freeman (i boken Med fotografens ögon):
Fotografiet representerar alltid något som verkligen har existerat.(…) Fotografins innersta kärna är dess direkta, 
optiska förhållande till den verkliga världen.
---
Det är viktigt att påpeka att konstfotografin i allt högre grad har ett eget paradigm och en egen retorik, och inte minst 
en (egen) vokabulär. Dess mål och ideal avlägsnar sig allt mer från fotografin, i den form den utövas av yrkesfo-
tografer eller amatörer. Detta inte avsett som kritik, utan som en observation av samexistensen mellan två fotografis-
ka inriktningar och deras olika syften.

Fotoprofessor Rune Jonsson:
Fotografi är att välja ett utsnitt ur verkligheten och fånga ett förbiglidande ögonblick (genom en kamera).

           
           Ulf Norenius
           Varberg
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Jury för SVEFO-utställningen var Anna Clarén, 
kursansvarig vid Nordens fotoskola och Magnus Hjalmar-
son Neideman, fotograf SvD.  Anna inledde med att visa 
ett urval av sina egna bilder innan det blev dags för juryn 
att redovisa sitt arbete.  Anna och Magnus samtalade om 
de bilder de valt ut och de var väldigt bra på att motivera 
sina val.  Bägge hade valt ut varsin favoritbild. Magnus 
hade fastnat för en bild av Eva Centergren,
Enskede FK och Anna valde en bild av Eri-Maria van der 
Spank, Danderyds FK.

Bästa klubb i SVEFO utställningen blev Enskede FK
Bästa fotograf blev Eva Centergren, Enskede FK

I samband med SVEFO utställningen hölls traditionsen-
ligt SVEFO:s årsstämman, varvid en ”ny” styrelse valdes:
Åke Tegbäck, ordförande
Jan Bergman, kassör och webmaster
Kurt Ekh, ledamot
Björn Björnson, ledamot
Inga Nahthorst, ledamot
Peter Falk,  suppleant
Kai-Uwe Och,  suppleant

SVEFO-utställningen och SVEFO-stämman ..
arrangerades av Danderyds fotoklubb den 11 november 2012 i bibliotekets hörsal i Täby centrum.

Utställning på galleri Vingen i Solna bibliotek

SVEFOs medlemmar bjöds under hösten in till att 
belysa ett tema mer på djupet genom något längre 
bildserier.  Ur inbjudan saxar vi:  Fotografi som uttrycks-
medel - kan vara ett sätt att visa en bildserie förslagsvis 
om 6 - 10 bilder där fotografierna tillsammans ger en 
fördjupad uppfattning om någon händelse, något 
intressant skeende som en reflektion av vad som 
händer i världen. I korthet en mindre bildserie som 
visar på något suggestivt eller spännande till form och 
innehåll. 

Under perioden 1 november till 9 december ställdes de 
utvalda verken ut på Galleri Vingen. Utställningen var 
välbesökt och vi kan få möjligheten att ställa ut nästa 
år vid ungefär samma tid.  Det visar att intresset för 
fotografi är starkt och är en egen konstart. 

Mer info om utställningen finns på hemsidan 

www.svefo.eu 

Text och foto: Åke Tegbäck

SVEFO-vingen
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Midsommargårdens Fotoklubb, Stockholms Fotoklubb samt 
Enskede Fotoklubb har åtagit sig att stå för arrangemangen 
kring RIFO 2014.   I de inledande planeringsmötena under 
våren och hösten 2012 inleddes diskussioner med 
Stockholmsmässan vilket resulterade i samarrangemanget 
“Sveriges Fotoklubbar” redan nu på Fotomässan 2012. 

Syftet med att deltaga på Fotomässan, från vår sida, har varit 
att
- Visa upp fotoklubbarna i Sverige och det arbete som sker   

inom ramen för deras verksamhet RSF, regionföreningarna, de 
enskilda fotoklubbarna samt deras medlemmar)
- Begränsa den totala kostnaden för deltagandet och fördela 
den på fler intressenter
- Rekrytera nya medlemmar
- Visa upp medlemmarnas bilder
- Erbjuda deltagande i olika aktiviteter på Fotomässan, 
föredrag, m.m. (kommande år)

Stockholms Fotoklubb förlade sitt 60-årsjubileum på 
Fotomässan till vilket även övriga klubbar inbjöds. Det 
inleddes med en paneldiskussion under temat ”Varför allt detta 
tävlande”. Medverkande i panelen var Göran Segeholm som 
moderator samt Lars Epstein (DN), Magnus Fröderberg (Fo-
tosidan.se), Bengt Gustafsson (Midsommargårdens FK), Lasse 
Jansson (Schönherr foto), Anders Jönsson (Fine Art Editions 
ABA), Anja Krokbäck (Stockholms FK) och 
Inga Nathhorst  (Danderyds FK).

Efter paneldiskussion var det mingel med smörgås och dryck. 
Paneldiskussion satte tydliga avtryck i minglandet där temat 
ventilerades livligt och på ett givande sätt.

I vår utställning på Fotomässan 2012 deltog i år Riksförbun-
det Svensk Fotografi (RSF), Östra Svealands Fotoklubbar 
(SVEFO), Midsommargårdens FK, Stockholms FK, Enskede FK 
samt Sundbybergs FK. Vi disponerade c:a 45 meter utställning-
syta för bilder samt en monter vilken vi bemannade gemensamt 
och där vi presenterade våra organisationer samt klubbar och 
den verksamhet vi bedriver. Storsjöbygdens FK presenterade 
även det kommande arrangemanget i Östersund, RIFO 2013.

På utställningsväggarna visades ett drygt hundratal bilder från 
SVEFO-utställningen 2012, utvalda bilder från respektive klubb 
samt, på en bildskärm, samliga bilder från RSF:s utställningar 
och salonger 2012. Ett tjugotal av fotoklubbarnas bilder hade 
printats ut i storformat 50 x 70 cm på kapa eller plåt. Detta ar-
bete gjordes av Fine Art Editions ABA till ett subventionerat pris. 
Fine Art Editions ABA hade även tryckt den bandroll med tex-
ten, ”Ta steget – Fotokompis – Sveriges Fotoklubbar”, som satt 
monterad överst utefter alla utställningsytor för att märka ut vårt 
område. Utställningen var välbesökt och väckte stort intresse. 

Många besökare stannade upp vid montern och frågade om 
vår verksamhet i Stockholm och ute i landet. Som ett resultat 
av mässan har ett trettiotal besökare anmält sitt tntresse att bli 
medlemmar i de deltagande klubbarna.

Alla som deltog i utställningen var samfällt positiva till samar-
betet kring mässan och dess resultat. Den stora utmaningen är 
nu att följa upp resultatet samt att vidareutveckla samarbetet till 
nästa år och dessutom få med oss fler klubbar.

   Text o foto:  Lars Larsson
   Ordförande, Enskede Fotoklubb

Lyckat samarbete kring Fotomässan 2012
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Al-Thani Award

För en tid sedan var jag inbjuden till Linz i Österrike för 
att tillsammans med fem andra jurypersoner bedöma den 
jättestora fototävlingen Al-Thani Award.

De fem andra jurymännen kom från Island, Ryssland, 
Spanien, Tyskland och USA.Samarbetet oss emellan 
fungerade perfekt trots fotografiskt mycket olika bakgrund 
och också stor åldersskillnad.

Under en helg skulle vi bedöma åtskilliga tusen bilder 
och i slutänden presentera en prislista.

Al-Thanisalongen hör hemma i Doha, Quatars huvud-
stad, men genom ett avtal med Trierenbergsalongen, 
sköts allt praktiskt arbete av Chris Hinterobermaier och 
hans vältrimmade arrangörsteam, som också ansvarar 
för juryn, som noga väljs ut bland kända fotomänniskor, 
som har stor erfarenhet av att arbeta med bilder.

På lördagen arbetade vi i två jurygrupper, där jag till-
sammans med Tom Krieger från Tyskland och Tom 
Savage från USA skulle gå igenom ett digert material 
med pappersbilder.

Samarbetet gick strålande och när arbetet var avklarat, 
hade vi ett hundratal bilder som vi alla hade röstat ja för.
Den andra gruppen röstade sig igenom de digitala bil-
derna.

Trierenberg/Al-Thani röstar endast ja eller nej om en 

bild. I allmänhet använder salongerna ett poängsystem 
från 1-5. Det systemet är mera exakt, men också mycket 
mera tidsödande.

För att lyckas som fotograf i en sån här jättetävling 
måste man ha bilder som skiljer sig från medtävlarnas, 
eftersom juryn snabbt röstar ja eller nej. Det betyder att 
man kan bedöma 10-15 bilder i minuten!

Söndagens arbete ägnades helt åt att dela ut priser, 
medaljer och diplom.

Ett par bilder hade på ett tidigt stadium fångat vårt 
intresse och när segrarbilden skulle väljas ut blev dis-
kussionen livlig. En första omröstning gav resultatet 3-3. 
Ytterligare diskussioner och till slut hade vi enats om en 
segrare. 

Förutom äran innebar segern ett penningpris på USD 
30 000, en Leicakamera, PSA guldmedalj och en fri 
vistelse i Doha! 

Ingen svensk bild fick medalj, men 73 svenska bilder 
fick accept, 

Vid söndagens avslutningsmiddag var vi alla överens om 
att vi fått ett minne för livet och nya trevliga fotovänner!
                              Bo Cederwall

Juryn i arbete
Foto Angela Forro

Segrarbilden, tagen av Heru Desanto från Indonesien - “Rythm of The Golden Rock”,
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Vinstbeskedet fick jag på bussen hem. Jag hade just varit 
på en föreläsning i webbprogrammering på högskolan i 
Jönköping. Tankarna snurrade fortfarande kring koder, 
tecken och webbläsare och ögonen var trötta. Mailet jag 
fick om att resultatlistorna blivit postade var en spän-
nande och efterlängtad nyhet. Jag fick upp pdf-filen på 
min iPhone. Antingen var texten väldigt liten, eller om 
jag förstorade upp den så blev den suddig. Jag zoo-
made runt på dokumentet och hajade till av det bekanta 
ordet ”Bathroom” som plötsligt fyllde skärmen. Namnet 
på min fjärde och sista bild jag skickade till Trierenberg. 
Jag scrollade åt vänster ”/Sweden” … ”Carlenberg”  och 
mer åt vänster ”Sofia”. Hjärtat tog ett extraslag. Var det 
sant? Jag var tvungen att förminska texten något för att 
få plats med hela raden på min skärm. ”Sofia Carlenberg 
/Sweden – Bathroom”. Det stod så. Det spelade ingen 
roll hur många gånger jag förstorade eller förminskade 
texten. Om jag kisade eller stirrade. Om jag tittade med 
vänster, höger eller båda ögon. Det stod fortfarande så. 
Knackar in ett skakigt SMS till min man och ett annat till 
min mamma: ”Jag vann!”

Några månader senare, i Oktober, fanns jag på plats i 
Österrike. Jag var inbjuden till Trierenberg Super Circuits 
stora fotogala. Jag fick ta med mig en person in. Valet 
hade fallit på min konstnärliga inspiration och fotovän, 
min mamma. Galan var lika stor och betydelsefull för 

henne, som den var för mig. Vi minglade i folkhavet. Jag 
fick min medalj. Vi tittade ut vid vilket bord vi skulle sitta 
(många glas och många bestick!) Vi tittade på konstut-
ställningen och vi njöt. Galan började när Chris Hinter-
obermeier klivit upp på scen och greppat mikrofonen. 
Jag tackade min gamla skoltyska att jag förstod vad som 
sades under kvällen, för det gick snart upp för mig att 
galan till största delar skulle hållas på tyska. Bildspel till 
stämningsfull musikkomposition och ljus-
sättning blandades med intervjuer, sponsortal och 
applåder. Vid mitt bord satt även Ann Davies från Wales, 
även hon medaljör. Vi skulle upp på scenen samtidigt 
och vi båda visste om att vi skulle bli intervjuade. Det 
fanns en trygghet i att vara två. Då behövde man inte 
vara ensam vid bordet om att vara nervös. Äntligen dök 
våra namn upp på skärmen och Chris uttalade mitt namn 
med en engelsk brytning. Applåder, filmkameror, mikro-
foner - intrycken var många. Jag svarade på mina frågor 
så lugnt och tydligt jag kunde på engelska, medan min 
badrumsbild visades på storskärm bakom mig. När det 
var över fick vi återgå till bordet. När applåderna dämpats 
viskar Ann:
”And now we can finally relax and enjoy the show”. - 
                                                          Sofia Carlenberg

 Vi gratulerar Sofia Carlenberg!
Hennes bild “Bathroom” fick guldmedalj - Sveriges enda i 2012 års Trierenberg Super Circuit,  världens 
största fototävling. Här beskriver hon hur det kändes....

Vinnarbilden - “Bathroom”
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Västra Sveriges Fotoklubbar- VSF - Klubbledarträff - 20 oktober 2012 

Anteckningar i sammandrag:

Totalt 28 deltagare hade glädjande nog hörsammat 
VSF:s inbjudan till Klubbledarträff lördagen den 20 
oktober i Bankeryds FK:s klubblokal.

Vi hälsades välkomna av Leif Arvidsson. Vårt program 
för dagen innehöll VSF-Information, Gruppdiskussioner 
samt Fältfotografering. Däremellan avbrott för fika och 
god lunch. Tack till Bankeryds FK för fint värdskap!

VSF Information:
Det är av stort värde att vi har årliga Klubbledarträffar 

som stöd och inspiration i det lokala klubbarbetet i västra 
distriktet. Flera klubbar rapporterar ökat medlemsantal 
och ökad andel kvinnor.  Några nybildade fotoklubbar har 
tillkommit och några har lämnat VSF. Skäl som angivits 
för att lämna har varit allt ifrån svårighet att få ihop en 
styrelse, nedläggning av klubben till att man fokuserar på 
annan verksamhet. 

Totalt består VSF av drygt 40 tal klubbar som i sin tur 
har ca 3000 medlemmar. Ett stort antal av medlems-
klubbarna har funnits med sedan många år och jubileer 
är aktuella rörande både 30-, 40-, 50-, 60- och 70-årig 
verksamhet. Detta plus en bred och aktiv verk-samhet i 
klubbarna är mycket glädjande att se speciellt som man 
allmänt i Sverige talar om en nedgång i föreningsverk-
samhet. 

Många av klubbarna bedriver samverkan i sina kom-
muner och har därmed också en god grund för både 
medlemsrekrytering och stabil föreningsekonomi. 

VSF:s hemsida är uppdaterad och tydliggjord beträf-
fande läsbarhet för ifyllande av kontaktuppgifter. Ön-
skemål framfördes om att få en direkt kvittering digitalt 
när kontaktuppgifter skickats in. 

Vålådalsresan, som VSF bjudit in till tidigare under året, 
fick ej tillräckligt antal anmälda i tid för att den ursprun-
gliga ekonomiska kalkylen skulle gälla. Priset var satt lågt 
vilket bidrog till sårbarheten betr. minimiantal anmälda. 
För framtiden poängteras vikten av att postmottagare i 
medlemsklubbarna skickar extern information vidare till 
sina medlemmar. Se Gruppdiskussioner.

Laget – runt presentation 
Samtliga närvarande klubbrepresentanter lyfte fram 

de positiva faktorer, som driver verksamheten framåt. I 
korthet framkom följande:
- olika tjejgrupper har startat 
- årliga Planketarrangemang görs 
- tävlingsutbyte sker mellan geografiskt närliggande 

klubbar 
- medlemmar strömmar bara till 
- ny klubblokal 
- bildbedömningsgrupper har bildats 
- man har tätare medlemsträffar 
- ökat tävlingsdeltagande 
- arrangerar Naturfotofestival och Fotofestival 

- fotoföreläsningar 
-  internationella klubbkontakter 
- flera nybörjarkurser 
- kulturuppdrag 
- almanacksproduktion 
- bildleveranser externt
- samverkan med studieförbund, bibliotek, bank, 

folkhögskola etc. 
- hemsideutveckling 
- fotoutflykter 
- teknikkurser 
- temakvällar. 
 
Gruppdiskussioner
Följande frågor bad VSF: styrelse att man skulle 
reflektera över :

Vad kan göras för att stärka återväxten / rekrytering för 
styrelse-poster/arbete
- Extern synbarhet ökar klubbens attraktivitet och arena    
för klubbstyrelsearbete
- Ordförandeposten är den mest utsatta varför det är 
väsentligt att dels ha en vice ordförande och att också 
denne/denna är aktiv med löpande styrelsearbete.
- Det måste göras en arbetsbeskrivning för de olika 
styrelseposterna.
- Skapa arbetsgrupper bland medlemmarna som en 
grund för styrelserekrytering.
- Låta medlemmarna ta del av klubbstyrelsens arbete 
genom korta rapporter.
- Utbildningsmaterial för styrelsearbete bör tas fram: 
RSF/VSF/Studieförbund
- Se till att social kontakt finns löpande mellan styrelse 
och medlemmar.
- Växla poster inom styrelsen tex den som varit kassör, 
sekreterare  kanske kan åta sig ordförandeposten.
- Göra administrationen lättjobbad genom klara rutiner. 

Skall vi arrangera distriktresor och vad är viktigt att 
prioritera
- Olika åsikter framfördes beträffande en årlig                       
veckoresa jfrt med resa över ett veckoslut. 
- Inbjudan för en veckoresa bör gå ut i god tid – 
ca 1 år i förväg
- För en veckoresa vore det bra att tillämpa en fast vecka 
jfr RSF:s tidigare fjällresor 
- Vid fjällresa önskar ngn särskilda guider.

Hur ser informationsspridningen ut i klubbarna tex 
vid extern inkommen information 
- Informationsspridningen kan förbättras
- Avisering via gruppmail rörande nyheter på 
respektive klubbs hemsida. Räcker ej enbart med 
utläggning på hemsidan.
- Ha en anslagstavla ( klubblokal. hemsida )
- Ytterligare informationsspridning via klubbens blogg 
eller Facebook
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Övriga frågor som kom upp:
- VSF:s styrelse har tre ordinarie ledamöter samt två sup-
pleanter för Expoarbetet. Styrelsen är på så vis sårbar 
och borde också ha två suppleanter för det ordinarie 
styrelsearbetet.
- Kostnad för att delta i VSF:s FotoExpo bör inte bara 
anges på inbjudan utan också på regelbladet.
- Önskemål framfördes om en ökning av digitalbilderna till 
3 Mb mot nuvarande max 1 Mb.

Fotoutflykt till Domsand 
fick avsluta dagen. Vädret bjöd på intensiva höstfärger 
mot en gråmulen himmel. 
Fika och bulle smakade gott innan vi skildes åt.

Tack till alla som bidrog till en givande dag tillsammans!

/VSF:s styrelse

                                        Monica Wennblom  ordförande 
                                        Erik Heinö kassör 
                                        Göran Kvick webbansvarig

VSF:s styrelse

Med denna bild ett extra VÄLKOMMEN till RIFO-mötet i Östersund - 
men då med staden i vårskrud

Foto: Kerstin Andersson
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1 ST SWEDISH INTERNATIONEL SMALL PRINT EXHIBITION 2012!

 Det började med en diskussion om att alla utställningar blir allt mer digitala!

 Varför inte starta en pappersutställning?Då får det bli en small print exibition. Det finns inte så många utställningar 
ute i världen. Varför en small print, max 24x30 cm? Lättare att skicka till en lägre kostnad.        
  Dessutom finns det inte så många ute i världen, ej heller i norra Europa.
Utställningen har sanktion från PSA, FIAP OCH UPI!       
  Ja det blev success. Vi fick in över 2000 bilder från 50 länder i två sektioner: Colour och Monochrome print. Uttagna 
till utställningen: 157 fotografer!
 Vernissage den 9 december, en dag det blev snöstorm i Skåne med bl.a. strömavbrott. Men en tapper skara kom och 
det blev många positiva reaktioner. Man kunde ju stå en längre stund och njuta av alla de intressanta fotografierna!
       
 Vi planerar att återkomma med en 2nd Swedish Int. Small Print Exibition  
        
              Med fotografiska hälsningar

              LEIF ROSÉN, EFIAP
              Scandinavian International Photo Society (SIPS)
       
 
PS. VI HAR NÅGRA EX KVAR AV KATALOGEN KOSTA 65;- INKL. PORTO, NÅGOT FÖR ER SOM SAMLAR PÅ
        UTSTÄLLNINGS KATALOGER, ENGELSK TEXT. ADRESS: leif_rosen@yahoo.se tel. 040-97 71 43

12th Malmö Int     

Nu är det en tid sedan vi avslutade 12th Malmö Int. Det 
får bli en liten tillbakablick. Lång planering från beslut, 
ansökan om patronage hos internationella organisation-
erna, till avslut ca 12 månader.
Förutom 12th Malmö får jurymedlemmarna ställa ut 8 

bilder var, samt en tredje utställning som i år var FFIM:s 
medlemmar med 100 bilder.
Enligt internationella regler ska man ta några från utlan-

det, så har vi gjort i många år. Vi har ju Danmark nära. 
Så vi kontaktar alltid 2 från Danmark.
Vi har 2 sektioner i utställningen: Colour och Mono-

chrome. Varje sektion har 3 i juryn och då blir det en 
dansk i varje.
Jag har tillgång till 2 bilder på 2 av juryn: Else Vinäs, 
EFIAP Danmark och Per Chriveus, Ängelholm.
Dec 2012 startade vi upp 13th Malmö...
    Med fotohälsningar
    LEIF ROSÉN, EFIAP
    FFIM
 TEL. 040-97 71 43  leif_rosen@yahoo.se

Else Vinäs Danmark Malmö 12th

Ordf Nils-Erik pratar med Bosse Larsson Int fotografUtställningsbilder Small Print
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Expeditionen meddelar

 

Adressändringar.
Sedan upplagan av Adresslista 2012, tryckts och distribuerats, har följande ändringar
tillkommit:

Länk till Söderhamnsklubbens hemsida: http://soderhamnskameraklubb.se

Fotoklubben Aros, Västerås
c/o Thomas Fredriksson, Isälvsvägen 6     722 31  Västerås
Kontaktperson Per Mohlin, tel. 021-13 10 61 / 070-242 15 09.

Sundsvalls Fotoklubb meddelar 
ny kontaktperson är Johnny Lindgren, tel. 072-233 55 66.

Östsvenska Fotodistriktet
Ny ordf: Peter Jansson, Bolles väg 24, 590 32 Klockrike, tel: 013-39 12 24/ 070-432 87 44

Norra Norrlandsdistriktet
Ny ordförande,  Örjan Fredriksson,  Kågevägen 28 A    931 38 Skellefteå
Tel 0910-122 94 / 070-211 22 25

OBS !
Felaktig e-postadress till RSFs Informredaktör  i Adresslistan sid 2.
Rätt adress är informen@rsf-fotoklubbar.org 

Adressregistret.
Till RSFs exp. returneras ibland försändelser som inte nått mottagarna. Beroende av att i vårt medlemsregister finns 
uppgifter insända i början av 90-talet. Vi vet att mycket hänt sedan dess i Era klubbar och som Ni glömt att meddela 
oss.
Ni som vet att det skett förändringar inom klubbstyrelsen offra ett par minuter på oss. Det underlättar verkligen.
Förnya vårt register via blanketten som Ni finner på RSFs hemsida: rsf-fotoklubbar.org, under Medlemsservice/
Klubbkontakt. Saknar Ni dator, sänder vi en blankett till Er.

Programuthyrningen har, som tidigare nämnts, upphört.Ett stort antal, ca 10.000 diabilder finns för avhämtning. 
Tillhörande ljudband medföljer. Den som önskar hämta program med ljudkasset är välkommen.

Välkomna med frågor och funderingar. 
Expeditionen har öppet vardagar, tisdag och torsdag  Kl 10.00 – 14.00.        
Telefon: 031-19 30 50      
e-post: rsf@telia.com

Deadline Inform Nr 2: 1 mars 2013
Redaktören tar tacksamt emot mycket material till tidningen på 

mailadress: informen@rsf-fotoklubbar.org



18

I Informen vill vi gärna presentera styrelsens medlemmar en och en. Först ut är Bo Cederwall

 
Jag har varit och är Riksförbundsordförande  - 
ända sedan år 2000.
 
Under de åren har jag i stort sett bara fotograferat, 
när vi varit på resande fot i USA. Vi har några bild-
föredrag som vi kör med diabilder.
 
Mellan 1976 och 2000 var jag däremot mycket 
flitig.
Fem gånger hann jag bli “svensk mästare”, Stora 
silver i RIFO B, flera år fanns jag på världens 25 i 
topp bland tävlingsfotografer,
Jag har varit jurygubbe i internationella salonger 
i Skottland, 3 gånger i England och nu senast i 
Österrike.
Norska Mästerskapen har jag varit jury i och t.o.m. 
i RSF:s Diasalong.
Tycker inte jag kan delta i RIFO, när jag har högsta 
ansvaret för tävlingarna.
 
Häftigaste priset är nog när jag vann en Japan-
resa.
 
Numera tävlar jag inte, men jag håller föredrag, 
kurser, bildvisningar, skriver om Internationella sa-
longer i FOTO sedan 1983, där jag numera också 
har en egen blogg.
 
Bo Cederwall
Ängsgatan 1
564 32 Bankeryd
036-378040
www.internationellasalonger.blogg-se

EFTERLYSNING!

NY ORDFÖRANDE RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI – RSF- Sveriges Fotoklubbar

”12 år på ordförandeposten kan räcka” – säger Bosse.
Vår förbundsordförande Bo Cederwall ställer inte upp för omval vid RIFO i Östersund 2013.
Valberedningen, Mats Jungmyren, Margaretha Ek och Rune Larsson, söker nu namn på kandidater från Sveriges 
Fotoklubbar, som kan tänka sig att ställa upp som ordförande för Riksförbundet Svensk Fotografi under perioden 
2013-2014.
Foto är hetare än någonsin och vi har ett starkt förbund och flera distrikt med framåtanda – två viktiga länkar ut mot 
klubbarna.
Du kan genom Din fotoklubb ge förslag på en eller flera kandidater, som ni anser är intresserade av och kompetenta 
för att leda Riksförbundet Svensk Fotografi mot spännande mål och utmaningar in i framtiden.

Om ni har förslag på kandidat/er eller vill veta mer om vad ordförandeskapet innebär, kontakta då någon av oss i 
valberedningen.

Vi ser fram emot ert förslag senast 2013-01-31!
        
        Mats Jungmyren – jungis38@gmail.com
        Margaretha Ek – margaretha.ek@telia.com
        Rune Larsson – rune.larsson@dentsply.com

Bo tycker om att fotografera flickor och här är ett par 
exempel på hans fina bilder.
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Aktuell information om resor, tävlingar mm

Mitt namn är Olle Stålberg och är VD/delägare av resebyrån Afro-Caribbean Travel. Vi är en s.k. nischresebyrå 
som skräddarsyr paketresor till ett 30-tal destinationer i Afrika, Västindien och Centralamerika.

Anledningen till att jag kontaktar er är för att undersöka möjligheterna att förmedla en nyhet vi har om en fan-
tastisk fotoresa till Namibia som vi arrangerar i samarbete med den prisbelönte fotografen Roger Borgelid (se 
nedan länk) till Rsf-fotoklubbar i Sverige. 

   http://www.afro-caribbean.se/resor/paketresor-namibia/fotoresa-till-namibia-3-12-maj-2013-552

27 april - 4 maj äger Åmål fotofest rum. Se: www.fotofest.se

RTF 3

Det är ett fortsatt stort intresse för vår RiksTemaFototävling 2012/13. I den andra tävlingsomgången (RTF2),  
som avslutades 1 januari, fick vi in 176 tävlingsbilder från 37 deltagare.  Männen fortsätter att vara i klar 
majoritet (drygt 75 %).

Bildbedömningen pågår genom Alingsås Fotoklubb som väljer ut:
(1) Pristagare 1 – 3.
(2) Tio bilder för visning (ingen inbördes ordning).

Vi planerar att meddela resultaten om ca två veckor till alla deltagare tillsammans med aktuella prisbilder och 
bilder på pristagarna.

Nu är det dags att ta itu med nästa tävlingsomgång, RTF3. Det nya temat är OLIKA och bilderna skall lämnas 
in senast 1 mars 2013. Blankett för bildredovisning och övrig aktuell information kommer att finnas på Skara 
Fotoklubbs hemsida, www.skarafotoklubb.se.

Välkommen till en ny tävlingsomgång!

                                                                                                                             Ove Litorell / Tävlingsansvarig

Besök bloggen: www.internationellasalonger.blogg.se om Du vill veta mer om internationella nyheter och 
fotoklubbsnytt. Bloggen sköts av Bo Cederwall

 
United Photographers International - UPI, cordially invites you to enter the “3rd UPI International Exhibition of 
Photography 2013”. 
Closing date 31 January, 2013.
The exhibition has received  PSA Recognition - Projected Image Division - PID. Two divisions: Colour and 
Monochrome.
I would appreciate very much if you send your entries as soon as possible, and don’t wait until the last days!
           
United Photographers International, UPI                                               Nils-Erik Jerlemar 
www.upiphoto.com       nils.erik.jerlemar@profa.se
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