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Hej Fotokompis!

Skara FK - RiksTemaFoto 2012/2013

Här kommer aktuell information från RSF.

Resultat från etapp 2 med tema "Transport(er)" är
klart. Stort grattis till segraren Pär Järtby som
vann med sin bild "Tung börda".

Förbundsinform nr 1 2013
Den tryckta versionen
har skickats postalt till
de klubbar som inte
valt bort postala
utskick.
Den bifogas också
som pdf-fil till detta
Nyhetsbrev
Deadline för material
till Förbundsinform
2012 nr 2 är den 1
mars.

RSF:s salonger och utställningar 2013
Den 31 januari är sista datum för att skicka in
bilder. Vi vill påminna om två förändringar:
 Storsjöbygdens FK och RSF vill att den
elektroniska följesedeln används för att
rapportera in alla deltagande bilder - utom de
till Digitalsalongen. Hämta följesedeln och läs
mer på RSF:s hemsida.
 Sista datum för att betala in samtliga
deltagaravgifter är den 7 februari.

RIFO 2013 i Östersund 25-26 maj
Inbjudan till årets RIFO-dagar har skickats ut med
posten. Inbjudan finns också att hämta på
Storsjöbygdens FK:s och RSF:s hemsidor.
Dessutom bifogas den till Nyhetsbrevet. Kort
summering:
 5 maj är sista datum för att anmäla sig.
 Smygstart fredagen den 24 maj
 Stämma, vernissage, juryredovisning och supé
den 25-26 maj.

Vårsalongen 2013 - FK Kamera
FK Kamera bjuder in till Vårsalongen 2013. Sista
datum för att sända bilder är den 6 mars. Läs mer:
http://fkkamera.com/nyhet.php?nyhet_id=331

Nya adressuppgifter!!
Vi saknar aktuella adressuppgifter från många av
våra medlemsklubbar. Använd den blankett för
kontaktuppgifter som finns på vår hemsida under
"Medlemsservice". Det gör att färre försändelser
riskerar att hamna fel.

Tredje etappen av RTF har sista inlämning 1 mars
och temat är Olika. Inbjudan bifogas.
Resultat från etapp 1 och 2 samt mer info på Skara
FK:s hemsida: http://www.skarafotoklubb.se

Fotomässan i Älvsjö
Vid fotomässan i november 2012 samverkade ett
par fotoklubbar med det lokala distriktet och RSF
under namnet "Fotoklubbar i samverkan". Läs mer
om detta i Förbundsinform nr 1 2013. Resultatet
blev mycket lyckat och man har som plan att göra
på liknande sätt även 2013.
Många av bilderna hade gjorts i större format med
hjälp av proffs - ABA Fine Art Editions. Resultatet
blev väldigt prydligt och vi sprider därför gärna lite
information om ABA. Bifogas.

Efterlysning
Valberedningen för RSF vill ha fler tips på
ersättare till RSFs ordförande Bo Cederwall som
efter 12 år ser fram emot att få bli avlöst. Mer info i
bifogat upprop.
***
Med vänliga hälsningar
Riksförbundet Svensk Fotografi
genom Göran Zebühr
www.rsf-fotoklubbar.org
rsf@telia.com
nyhetsbrev@rsf-fotoklubbar.org
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