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NY LAYOUT!
På första sidan kommer vi att visa bilder från Riksfotoutställningar, internationella tävlingar, kanske en lokal tävling eller utställning er klubb arrangerat.
Skicka alltså in förslag på era bilder och ge oss möjligheten visa att vi är” bildskapare”. Skicka med en liten text, förklaring till bilden.
Kolla också de tider som gäller för inskick till Exponera! Red. förbehåller sig rätten välja bild och justera insänt textmaterial.
Bildformat max 2000 px på längsta sidan, liggande format.

Årsboken
Den 10 juni 2018 var sista dagen för inlämning av bilder till Årsboken 2018/2019.
C:a 1000 bilder från 190 fotografer kom in.
Många tyvärr med fel märkning av bilderna vilket skapade onödigt men nödvändigt
jobb för de två bildredaktörerna. Bättre ordning till nästa år krävs av er som lämnar in!

RSFs nya hemsida
Nu i höst får ni se en annan utformning även av RSFs hemsida. Den skall bli mer tydlig
och lättläst men med samma information som tidigare.
Tanken är att anslutna klubbar skall kunna använda den nya plattformen till sina
hemsidor om så önskas.

GDPR
Vi har väl alla blivit litet uppskrämda av alla brev och mejl om GDPR och vad det kan
innebära för oss fotografer.
Här kommer info som Peter Transjoe (utsedd som RSFs dataskyddsombud)
sammanställt:

Riksförbundet Svensk Fotografi har i samband med detta tagit fram en
Personuppgiftspolicy i syfte att stärka och skydda RSF och RSF:s medlemmar. Enligt vår
tolkning omfattas inte RSF och deras medlemmar av GDPR då vi hävdar att vår
verksamhets syfte är journalistisk och konstnärlig och därmed befriad från
lagstiftningen.
RSF:s personuppgiftspolicy kan ni ta del av under rubriken Personuppgiftspolicy på vår
hemsida.
Med vänliga hälsningar
//Styrelsen
Vi vill rekommendera våra medlemmar att själva publicera liknande
Personuppgiftspolicys på sina hemsidor alternativt befästa dessa i någon form av
dokument eller både och.
Till stöd för ert arbete vill vi dela följande läsvärda artiklar om GDPR.
Fotografisk Tidskrift nr 1 2018
6 Myter om GDPR av IDG.se

Bäste Fotoentusiast och RSF-medlem!
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data
Protection Regulation) i kraft. GDPR ersatte då den svenska personuppgiftslagen (PUL).
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Från distrikten
Många, inklusive mig själv, är okunniga om vilka distrikt som förekommer och var dom
finns i RSF organisation. Kolla gärna på den karta som finns på RSFs hemsida.
Under rubriken här skall vi rapportera vad som händer i de olika distrikten vad gäller
utställningar, sammankomster och övrigt som kan vara intressant för oss övriga att ta
del av. Stort som smått! ”Syns man inte finns man inte” var det någon som sa… Och vi
vill väl alla visa upp, om inte oss själva, så våra fantastiska bilder. Eller hur?

Internationella salonger
Swedish International Exhibition
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer såväl som professionella, till vår
första internationella salong. Den följer regelverken från FIAP och PSA.
Bilderna ska vara uppladdade senast den 15 februari.
Läs mer. (På engelska.)
•

Än finns det chans delta i denna:
Malmö International Exhibition of Photography
(stänger 31 augusti).

Nordiskt Fotomästerskap/RSF utmärkelse
Enligt beslut I RSF Förbundsstyrelse skall Nordiskt Fotomästerskap ingå i underlaget för
RSF Utmärkelse, och gäller retroaktivt fr.o.m. 2017 års resultat.
Info kommer på hemsidan.

Tips

Övrigt
Inspirerande bilder
FIAP har gjort ett urval bilder från fotografer som tilldelats olika utmärkelser. Första
länken nedan visar de 11 fotografer som tilldelats den, per 171231, högsta utmärkelsen
EFIAP/d2 (Excellence FIAP Diamond 2). Tre kommer från Norden: Ole Suszkiewicz från
Danmark, Jan-Thomas Stake och Nils-Erik Jerlemar från Sverige.
Länk nummer två visar ett axplock svenska fotografer. Via den tredje länken kan du
göra egna sökningar.
EFIAP Diamond 2
Svenska fotografer
Egen sökning

Nordiska Förbundet (NFFF) informerar:
Sista ansökningsdag för ansökan om NFFF Arbetsstipendium (€500) är den 30
september.
Info och ansökningsblankett finns på RSFs hemsida, rsf-fotoklubbar.org, under fliken
Nordiska Förbundet för Fotografi.

Uppmaning till fotoklubbar!
Nu vill vi se litet aktivitet från er i klubbarna runt om i Sverige, att skicka in material för
oss i redaktionen att föra vidare i vår lilla skrift. Lämna, mejla, en text om vad som
händer i er klubb. Gärna med en tillhörande bild. Berätta vad ni gör som kan inspirera
andra. Lämna tips om fotande eller grejer ni använt i och för ert fotande.
Eller var man beställer canvas billigast t.ex. Med bäst resultat kanske man bör tillägga…
Här kom precis in en inbjudan till Åstorps Fotoklubb som skall ha en stor utställning,
”Genom linsen” med 135 bilder. Plats Åstorps bibliotek 15/6-31/8 2018.
Bra exempel! (Red. anm.) Tack Bo Aspelin Åstorps FK.

För er som inte tidigare deltagit I internationella salonger
kan leta upp sådana via nedanstående adresser:
FIAP-salonger: https://www.myfiap.net/patronages.
En mycket överskådlig lista.
PSA-salonger: https://psa-photo.org. Sök sedan på “current exhibition list”.
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Ha en fortsatt skön sommar!

Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) söker en fotoklubb i Sverige som kan åta sig att
bedöma de digitala klasserna i Norgesmesterskap i foto (NM i foto) 2018.
NSFF skriver följande:
”I NM blir det blir levert bilder til følgende projeksjonsklasser med forventet antall
bilder i parentes:
Fritt motiv farge (1200 bilder)
Fritt motiv monokrom (1100 bilder)
Tema: Natur (800 bilder
Tema: Kreativt (600 bilder)
Tema: Stilleben (600 bilder)
Fritt motiv ungdom u/25 år (50 bilder)

Göran Gärberg

Carina Hedlund

Material till och dialog med Exponera! skickas till: exponera@rsf-fotoklubbar.org

Huvudsamarbetspartner

Innleveringsfristen er 15. september og vi håper at juryering kan gjennomføres innen
2-3 uker.
En jury skal bestå av 3-6 personer.
For å lette arbeidet, har enkelte klubber valgt å dele juryen i to grupper på 3
personer, der man juryerer hver sine klasser.
Juryen vil få et honorar på NOK 5000 (uavhengig av hvor mange juryen består av).”
Kontakta RSFs ordförande Nils-Erik Jerlemar, som kan förmedla frågor och
kontaktuppgifter. nejerlemar@gmail.com, 070-5610215

Tider som gäller utgivning och inskick av artiklar
Nr

Manusstopp

Utgivning

10
11
12
13

Vecka 35
Vecka 40
Vecka 44
Vecka 48

Vecka 37
Vecka 42
Vecka 46
Vecka 50

Om det behövs kan extra nr publiceras om styrelsen så anser!

Glöm inte att utnyttja de medlemsförmåner som vårt samarbete med Japan Photo ger
medlemmar i fotoklubbar anslutna till RSF.
Länkar till mer information:
Besök Japan Photos hemsida.
Läs mer om CEWE FOTOBOK.
Se alla Japan Photos bildprodukter.
Hitta Japan Photos sju butiker.

Men missa inte övriga erbjudanden från alla våra samarbetspartners via denna länk.
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