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😀

Nr 2, 2023

Välkommen till ett förnyat Exponera.
ü Är gjord som en pdf för presentation under fotoklubbens möten.
ü Eller att läsa som den är.
ü Är till för er direktmedlemmar också.
Låt gärna dina fotovänner ta del av den.

Hur får jag den till mig?
Skaffa dig din egen inloggning till RSF Medlemssidor och meddela JA Tack för Nyhetsbrev.

Utgivning minst 10 gånger/år. Du får den med din E-post.
Finns även att tillgå på hemsidan. https://www.svenskfotografi.org

Nytt initiativ!

https://www.svenskfotografi.org/
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Abecita Popkonst & Foto i Borås
Abecita Popkonst & Foto i Borås erbjuder alla medlemmar i RSF rabatterat 
pris på ordinarie inträde vid besök på museet. Ordinarie pris på inträde är 
125 kr, medlemmar i RSF betalar i stället 60 kr. Kaffe/te ingår i entrépriset. 
Rabatten gäller ej event så som fotokvällar, workshops, vernissage eller 
andra särskilda event som arrangeras på museet.
Giltigt RSF medlemsbevis måste alltid visas i kassan.

Stockholm Fotomaraton
Medlemmar i RSF får 20% rabatt på aktuellt pris till evenemanget Stockholm 
Fotomaraton 19-20 augusti 2023. Gäller fram till 31 maj 2023.
Biljettköp: https://www.stockholmfotomaraton.se/anmal-dig nu/
Använd rabattkod.

https://www.abecitakonst.se
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https://www.stockholmfotomaraton.se/anmal-dig-nu/
https://www.abecitakonst.se/
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Medlemsbevis och rabattkoder
Våra samarbetspartners efterfrågar giltigt RSF Medlemsbevis 
och i förekommande fall en rabattkod. 

OBS! Partners ändrar rabattkoden över tiden.

På medlemssidorna:
ü Medlemsbevis hittar du under medlemsförmåner.
ü Rabattkoder hittar du när du klickar på respektive partners logga.

Exponera nr 2, 2023
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Projekt 52
En nyhet, för medlemmar, med start söndagen den 30 april.

Är ingen tävling. Är bara roligt.
ü Nya fototeman på RSF hemsida varje kommande söndag.
ü En nytagen bild eller en bild ur eget arkiv, enligt temat, laddas upp

senast efterkommande söndag i RSF bildsystem.
ü Alla uppladdade bilder, blir synliga veckan efter i nya Galleriet på våra

medlemsidor.
ü Kanske att ni gör något eget trevligt av detta tillsammans i klubben

och bland fotovännerna? Mera information kommer i april. Håll ut
tills dess!
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Startar



RSF, Riksförbundet Svensk Fotografi 5

Sensorrengöring
Våra samarbeten med företag som utför sensorrengöring har nu 
utökats med Cyberphoto i Umeå. Sedan tidigare har vi Goecker i 
Stockholm och Mattssons Foto i Lund. 

Mot uppvisande av giltigt RSF Medlemsbevis.

Tipsa gärna förbundet om andra företag, i andra delar av landet, 
som utför sensorrengöring. Tanken är att tjänsten ska kunna 
finnas tillgänglig i olika landsdelar.

Exponera nr 2, 2023
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SIEP 2023
RSF:s internationella fotoutställning SIEP 2023, Swedish International Exhibition of
Photography 2023, lockade drygt 300 fotografer från hela världen att delta. Katalogen 
kommer att publiceras i början av maj. 
Resultat: https://www.svenskfotografi.org/internationellt/swedish-international-exhibition/

Nordiskt Fotomästerskap Bildspel 
Resultatet från Nordiska Förbundets senaste aktivitet.
https://www.nordic.photo/salons/nordic-photography-championship-slideshow/

Ungdomar under 21 år
En ungdomstävling pågår med inlämning fram till den 5 april. Den heter 41st Youth 
Biennial 2023. Salongens kvalitetskriterier utgår från s.k. patronage från 
världsfotoorganisationen FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) som RSF 
är medlem i. Tipsa! https://www.svenskfotografi.org/internationell-jurybedomd-fotosalong-for-ungdomar-sa-har-deltar-du/

https://www.svenskfotografi.org/internationellt/swedish-international-exhibition/
https://www.nordic.photo/salons/nordic-photography-championship-slideshow/
https://www.svenskfotografi.org/internationell-jurybedomd-fotosalong-for-ungdomar-sa-har-deltar-du/
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Ansök om RSF Utmärkelser, 1
Resultat som berättigar till poäng:
• Alla Riksfotoutställningarna (fr.o.m. år 2000).
• Nordiskt Fotomästerskap 
• RSF Klubbtävling 

Artist Riksförbundet Svensk Fotografi
• ARSF

Excellence Riksförbundet Svensk Fotografi 
• ERSF/b - Brons 
• ERSF/s - Silver 
• ERSF/g - Guld 
• ERSF/p - Platina 

+ en nyhet
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NYHET!

Ansök om RSF Utmärkelser, 2

Master of Photography Riksförbundet Svensk Fotografi 
• MRSF/b - Brons
• MRSF/s - Silver 
• MRSF/g - Guld

Har du tidigare ERSF är du berättigad att ansöka om MRSF – Master RSF- på valfri nivå.

Ansökan öppen fram till 31 mars. 
Mera information: https://www.svenskfotografi.org/rsf-utmarkelse-2/

Resultat visas, som inloggad, på medlemssidorna

https://www.svenskfotografi.org/rsf-utmarkelse-2/
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Vi träffas
Sveriges Fotodagar i Stockholm sker den 25 mars. RSF har en egen monter bemannad av 
volontärer från några stockholmsklubbar. Fotoklubbar träffar varandra och nya medlemmar. 
Ni direktmedlemmar får chansen att träffa oss.

Mässan är gratis att besöka. Vi finns i mässlokalen. Till föreläsningarna köper RSF:s 
medlemmar biljetter för 145 kronor. Ordinarie pris är 395 kr/st. Rabattkod uppges.

Arrangören annonserar program. Den 6 maj är det Malmös tur. Mera information om 
Malmö kommer i april. 
https://www.svenskfotografi.org/sveriges-fotodagar/

Exponera nr 2, 2023
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Välkommen till Riksfototräffen 19-21 maj 2023
Umeå Fotoklubb och Fotoföreningen F’labb önskar er välkomna till Riksfototräffen 
2023 i Umeå Folkets hus. Anmälan senast 25 april på: https://rifo2023.se/

Nya funktioner i medlemssystemets medlemsregister
Vi har skrivit en guide till hur klubbar kan utnyttja RSF:s medlemssystem för att hantera 
sitt eget medlemsregister. Detta ingår utan extra kostnad i klubbens medlemskap i RSF. 
Kom igång snabbt genom att importera ert befintliga register från en Excel-fil! 
https://www.svenskfotografi.org/medlemsservice/medlemssystem/

AKTUELLT FRÅN TIDIGARE NUMMER AV EXPONERA!
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Årsbok 2022/2023
Sedan 1976 har Riksförbundet producerat och gett ut en årsbok, i syftet att utgöra ett 
tidsdokument över den samtida fotografin och dess uttryck. Årsboken kan ges som 
tävlingspris eller som present till andra förtjänta inom och utom klubben. 
https://www.svenskfotografi.org/arsbok-2022-2023/

RSF Förtjänstecken
Många fotoklubbar har ett fåtal eldsjälar att tacka för att verksamheten har kunnat 
bedrivas med kontinuitet från år till år. Ett bra sätt att uttrycka sitt tack för allt ideellt 
arbete är att förära dessa personer något av RSF:s Förtjänsttecken.
Observera att vi nu utökat med ett tecken i Platina, för 25 års förtjänstfullt arbete. Nytt 
är även att tecknet i Guld nu kan sökas utan att tecknet i Silver tidigare erhållits.
https://www.svenskfotografi.org/medlemsservice/fortjansttecken/

AKTUELLT FRÅN TIDIGARE NUMMER AV EXPONERA!

Exponera nr 2, 2023

https://www.svenskfotografi.org/arsbok-2022-2023/
https://www.svenskfotografi.org/medlemsservice/fortjansttecken/


RSF, Riksförbundet Svensk Fotografi 12

En trevlig vår med mycket fotograferande önskas er. Kolla regelbundet våra 
medlemsförmåner som vi har från samarbetspartners. Nyheter väntas!

Dela med er
Skriv till oss i RSF styrelsen och berätta hur det är hos er i klubben. Vad gör ni? Vad har 
ni på gång? Erfarenheter att dela med er av? Har du som är direktmedlem något som 
du vill dela med dig av? Vi vill gärna skriva om er alla i Exponera!
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