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RSF Nyhetsbrev är ett komplement till medlemstidningen Förbundsinform och vår hemsida.  Nyhetsbrevet skickas till kontaktpersoner 
hos våra medlemsklubbar och till personer som erlagt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF. 

Hej Fotokompis! 
Här kommer aktuell  information från RSF. 
 
Förbundsinform nr 2 2012 

Den tryckta versionen 
har skickats postalt 
för någon vecka 
sedan. 
 
Den bifogas också 
som pdf-fil till detta 
Nyhetsbrev 
 
Redaktör Kristina tar 
gärna emot material 
till Förbundsinform 
2012 nr 3 senast den 
15 juli. 
 

Material till Förbundsinformen kan skickas till 
epost-adressen informen@rsf-fotoklubbar.org 

RSFs salonger och utställningar 2012 
Resultatlista för samtliga klasser finns på vår 
hemsida. 
 
Här är förresten lite intressant statistik över antal 
bilder de senaste åren. Det är kanske svårt att se 
alla detaljer men vissa trender går nog att utläsa... 

 
 

Riksfotostämman 2012 
Årets Riksfotostämma inträffar lördagen den 12 
maj kl 10.45 i Skara.  Varje klubb inom RSF har en 
röst vid stämman och därmed en möjlighet att 
påverka förbundets framtida verksamhet.   

Kallelse till stämman och allt material har skickat 
med post till alla klubbar. 

RIFO 2012 i Skara 11-12-13 maj 
Missa inte tillfället till 3 dagars aktiv BILDning 
tillsammans med fotokompisar från när och fjärran.  
Utförligt program kan hittar du på Skara FKs 
hemsida: http://www.skarafotoklubb.se/ 

Om framtiden är det svårt att sia ... 
En grupp bestående av fyra personer har väldigt 
fritt funderat över RSF, distrikten och fotoklubbar 
och hur vi på bästa sätt ska samverka framöver. 
 
De presenterar sina tankar och förslag vid RIFO i 
Skara söndagen den 13 maj kl 09.00.  Kom dit,  
lyssna och tyck till! 

Mullsjö Fotofestival 2-6 juni 
Mullsjö International Photo Festival med 27 
fotografer, 29 utställningar, 10 föreläsningar och 4 
workshops är en av Sveriges största fotografiska 
händelser 2012. 
 
För mer information: http://mullsjophoto.se 

3 internationella salonger ... 
... som alla har svensk anknytning vill vi tipsa om. 
(Inbjudan bifogas). 
 31 augusti.  12th Malmö International. 
 12 september. Small Print Exhibition. 
 3 oktober. 4th ICS Five Countries .. 
 

RSFs Årsbok 2012 
Glöm inte bort att att skicka in bilder till kommande 
årsbok.  Sista datum att är den 31 maj.  RSF vill 
ha nytagna bilder i svartvitt och färg att välja bland.  
Det går självklart att skicka in digitala bilder.   
 
Mer info på hemsidan under Kalender. 

Aktuella datum 
 11-12-13 maj - RIFO-dagarna i Skara 
 31 maj - Bilder till RSF årsbok 2012 

*** 
 

Med vänliga hälsningar 
Riksförbundet Svensk Fotografi  
genom Göran Zebühr 
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