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Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi.  Skickas via e-post en gång per månad (eller 
oftare om behov finns).  Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF. 

Ledmotiv 
Nu har vi glädjande mycket att rapportera från årets 
Riksfototräff i Bollnäs.  Bl.a. om den kommande 
årsboken och ett antal nyheter inspirerade av våra 
Nordiska grannländer. 
 
Men vi har även ett tråkigt besked att förmedla.  Arvid 
Ödman, tidigare ordförande för RSF har avlidit.  Lennart 
Sandberg och Monica Wennblom minns sin vän och 
nestor i ett minnesord på nästa sida. 
 

Riksfototräffen 2016 
Tommy Stokka – ordförande i arrangörsklubben Bollnäs 
Fotoklubb har gjort ett referat i ord och bild från årets 
Riksfototräff.  Du finner det här. 
 

 
Foto: Göran Zebühr 

 
Från Riksfotostämman kan vi rapportera följande: 
Vårt förslag till budget för 2017 klubbades igenom utan 
någon diskussion.  Där har vi tagit upp ett kalkylerat 
underskott för att till hösten kunna uppmärksamma att 
det är 40 år sedan den första årsboken producerades.  
Årets årsbok (2016/2017) kommer därmed att 
kostnadsfritt distribueras till alla medlemmar i våra 
fotoklubbar samt enskilda medlemmar.  För att få detta 
så smärtfritt som möjligt är det av yttersta vikt att vi 
har korrekta kontaktuppgifter till alla, samt aktuell och 
korrekt info om antalet medlemmar i klubben.  Se 
därför till att skicka in färska uppgifter med hjälp av det 
formulär som finns att ladda ner från vår hemsida.   
 
Under punkten ”Frågor av mindre vikt (?) – 
informerade Nils-Erik Jerlemar om ett antal nyheter 
som kommer att införas under året.  Inspirationen till 
nyheterna kommer från samarbetet med våra Nordiska 
grannländer inom Nordiska Förbundet för Fotografi – 
NFFF.  Detaljerad information kommer att ges via 
Exponera! och hemsidan under året.  Men det finns 
redan nu länkar till mer information. 

 RSF Godkända tävlingar.  Ett ramverk för klubbar 
att arrangera nationella tävlingar. 

 RSF Klubbtävling. En årligen återkommande tävling 
mellan klubbar där varje klubb får delta med 10 
bilder. 

 RSF Hederstecken. Ett regelverk för fotografiska 
framgångar inom svensk fotografi som även 
påminner om FIAP:s motsvarande utmärkelser. 

Kommande Riksfototräffar 
Under Riksfotostämman berättade Sundsvalls 
Fotoklubb att man gärna ställer upp som arrangör för 
Riksfototräffen 2018.  Stora applåder hördes, framför 
allt från klubbar som kände på sig att man står på tur… 
 

RSF Årsbok 2016/2017 
Årsboksredaktörerna tackar för alla insända bilder till 
nästa Årsbok, men misstänker det kan behövas 
ytterligare en påminnelse för de som har svårt att 
komma ur startblocken…  
 
Alltså, vi förlänger inlämningen fram till den 10 juni så 
att du har ytterligare några dagar på dig att bidra med 
bilder.  Vi hoppas extra mycket på er medlemmar som 
aldrig försökt komma med tidigare!   
 
Reglerna är inte så krångliga; bildfiler om 1-2 MB är 
oftast tillräckligt stora.  
 
Läs vilka regler som gäller för bl.a. namnsättning och 
inskickning på vår hemsida. 
 
Inom en vecka ska du fått bekräftelse på ditt 
deltagande.   Får du inte det, hör av dig! 
 

Kontaktuppgifter 
Vi påminner på nytt om vikten att vi har aktuella 
kontaktuppgifter.  Inför höstens utskick av årsböcker till 
alla medlemmar är det mycket viktigt att vi kan lita på 
att paketen kommer fram.  Vi tänker inte skicka ut 
paket till klubbar med alltför gamla adressuppgifter. 
 
Alltså: Skicka in uppdaterad blankett med 
kontaktuppgifter för att försäkra dig om att just din 
klubb får all information/försändelser från oss.  Passa 
samtidigt på att ange om ni är villiga att bedöma andra 
klubbars bilder. 
 
Använd den nya blanketten för kontaktuppgifter som 
finns här eller på vår hemsida. 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Riksfototraffen_2016_referat.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/RSF_Godk_utst(2016-05).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/RSF_Klubbtävling(2016-05).pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/RSF_Hederstecken(2016-05).pdf
http://www.rsf-fotoklubbar.org/arsbok2016.html
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Klubbinformation(2016-04).docx
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Vi minns Arvid Ödman med glädje 
En stor profil inom 
fotografi och 
fotoklubbsrörelsen 
har lämnat oss i 
och med sin 
bortgång den 22 
maj 2016.  
 
Arvid skulle ha 
blivit 97 år i 
augusti. 
 

 
Foto: Annika Ödman 

 
Vi som hade förmånen att ha haft en närmare kontakt 
med Arvid, minns honom som en drivande,  initiativrik 
och mycket social  fotoentusiast. Alltid nära att ta upp 
en intressant diskussion, minnas bakåt från när han 
kom igång inom fotorörelsen på 30-talet och alltid 
beredd att diskutera dagens situation. 
 
Plötsligt kunde Arvid ringa upp och under ett längre 
telefonsamtal så dryftades smått och stort inom 
fotografin. Arvid berättade också gärna om sin 
barndom med uppväxt i lantbrukarfamilj i Axvall, vidare 
om sina ekonomistudier som ledde fram till ett helt 
yrkesliv inom det ekonomiska området. Kunskaper som 
flera gånger kom till användning när Arvid kreativt och 
konstruktivt agerade inom fotorörelsen i tider av skakig 
ekonomi. Arvid var den enskilda fotoklubben trogen 
med engagerat medlemskap under många år i 
Fotografiska Föreningen i Göteborg och några år i 
Fotoklubben Pan. Mariestads fotoklubb tilldelade Arvid 
hedersmedlemskap.  
 
På ett nationellt plan var Arvid aktiv under många år 
som styrelseledamot och konsult i Riksförbundet 
Svensk Fotografi (RSF). 1971 valdes Arvid till 
ordförande för RSF och kvarstannade på den posten till 
maj 1976.  För sina insatser för fotorörelsen erhöll 
Arvid uppskattande hedersbetydelser: Riksförbundets 
Svensk Fotografis  förtjänsttecken i silver (1973) och i 
guld (1976). Internationella hederstecken för synnerliga 
goda och hedersamma insatser för fotografien från den 
internationella fotografiska organisationen  Fédération 
Internationale de l'Art Photographique  (FIAP) där Arvid 
tilldelades hedersutmärkelserna  ESFIAP (1976) och 
HonEFIAP (1977). 
 
Låt oss minnas Arvid för hans engagemang och glädje 
för vår fotorörelse. 
 
För Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges 
Fotoklubbar 
 
Lennart Sandberg 
fd. Styrelsedamot 

Monica Wennblom 
Vice ordförande 

 

På gång 
Lite information om några kommande aktiviteter. 
 

Fotomässan i Stockholm 11-13 november 
Även i år kommer Sveriges Fotoklubbar och distrikt att 
ges möjlighet att visa upp sig på Fotomässan i Älvsjö.  
Enskede FK och Stockholms FK har en pågående 
diskussion med mässan och återkommer med mer 
information när man finslipat alla detaljer.  Mottot för 
mässan i år är: KÄNSLA / INSPIRATION / KREATIVITET. 
Speciellt vill man attrahera kvinnor i 45+ åldern. 
 
Mer information kommer både via Exponera! och på 
vår hemsida. 
 

Stockholm Fotomaraton 20-21 augusti 
Med utmaningen att tolka 24 teman i varsin bild på lika 
många timmar samlar fotomaran hundratals fotografer 
i Stockholm och tar dem med på ett dygn de sent 
kommer glömma. Läs mer och anmäl dig på 
Stockholmfotomaraton. 
 
Flera klubbar anordnar regelbundet egna fotomaror.  Vi 
tar gärna emot referat och bilder från dessa. 
 

Från klubbar och distrikt 
Riksförbundet har gjort en kampanj för att fånga 
klubbar som inte är anslutna till RSF.  Detta har hittills 
resulterat i tre nya klubbar: 

 Bromölla Fotoklubb 

 Mora Fotoklubb 

 Torsby Fotoklubb 
 
Ytterligare två klubbar har hittat fram till oss: 

 Hallstaviks Fotoklubb 

 Härnösands Fotoklubb 
 
Alla hälsas hjärtligt välkomna. 
 
Scania Photoclub i Sjöbo har bytt namn och heter 
numera Sjöbo Fotoklubb. 

Östsvenska distriktsmötet 
Östsvenska Fotodistriktets årliga årsstämma med 
fototävlingen Östsvenskan gick av stapeln den 3 april 
2016. I år var platsen förlagd till NevaBooks i Rimforsa, i 
den södra delen av det vackra Östergötland. En 
bokhandel som har specialiserat sig på fotoböcker och 
näthandeln samt att de har ett eget galleri med 
fotoutställningar under hela året. Bokhandeln och 
galleriet  är väl värd ett besök om man har vägarna 
förbi. 
 
Mats Larsson Kindeland, nyvald ordförande i 
Östsvenska Distriktet har gjort ett reportage i text och 
bild som du kan hitta här. 

http://stockholmfotomaraton.se/
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Ostsvenskan_2016.pdf


Exponera! - Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar Sida 3 (3) 
 

 

 

 

Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi.  Skickas via e-post en gång per månad (eller 
oftare om behov finns).  Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF. 

Västsvenska FotoExpon 2016 och Stämma 
Den 5 mars arrangerade RSF:s västra fotodistrikt - 
Västra Sveriges Fotoklubbar (VSF) - och Varbergs 
Fotoklubb, den årliga fototävlingen Västsvenska 
FotoExpon för sina medlemsklubbar. I år kom drygt 
tusen bilder in fördelade på totalt fem klasser. 
 
Utställningen invigdes av ordförande i Varbergs 
Kulturförvaltning - Christofer Bergenblock - genom att 
klippa en analog filmremsa. I hans invigningstal 
framkom stor uppskattning både av det fotografiska 
hantverket men också av fotots betydelse för vår sam- 
och framtid och även för förståelse av gångna tider.  
 

 
Foto: Göran Kvick 

 
Jurygrupperna gjorde en fin insats och kommenterade 
såväl känsloupplevelser av bilderna samt visade en god 
insikt i det fotografiska hantverket. Utställningen 
exponerades mycket fint i Varbergs Konsthall / 
Hamnmagasin och hänger kvar to m 10 april. 
 
Resultat i de fem tävlingsklasserna: 
Guldplaketter 
Camilla Ekendal, Eva Lindberg, Klas Eriksson, Monica 
Wennblom och Tore Johansson 
Silverplaketter 
Camilla Ekendal, Eva Lindberg, Katja Hellmig, Leif Fryle, 
Monica Engström, Monica Wennblom, Ove Litorell, 
Tobias Walka samt Staffan Jönsson (två silver) 
Lagpriset i form av en förgylld kamera, vilken var 
nyanskaffat för i år, gick till Skara FK tätt följt av 
Varbergs FK på andra plats och Traktörens FK på tredje 
plats. 
Stämman gav styrelsen för 2015 fortsatt förtroende för 
2016 och styrelsen består av Monica Wennblom 
(ordförande), Erik Heinö (kassör) och Göran Kvick 
(webbansvarig). Som arrangör för Västsvenska 
Fotoexpon 2017 erbjöd sig Lerums FK och beslutet 
applåderades med entusiasm 
 
Rune Larsson 
Tävlingsledare FK AstraZeneca Mölndal 
Valberedare RSF 

Sommartips 
Lite information om några fotografiska tidsfördriv i när 
och fjärran. 

Landskrona Foto Festival 
2016 blir det fjärde året som Landskrona Foto Festival 
arrangeras och festivalen kommer att pågå mellan den 
19:e och den 28:e augusti.   Mer info. 

FOTODAGARNA® VÄSTERVIK 2016  
”Öka dina kunskaper inom fotografering, samtidigt som 
du besöker en av Sveriges vackra sommarstäder. 
Mellan den 12-14 augusti erbjuder vi dig möjligheten 
att delta vid någon av de workshops vi arrangerar.” 
Läs mer. 

Fotografiska i Stockholm … 
… har ett antal parallella utställningar på gång.  Nick 
Brandt, Åke Eriksson, ...  Läs mer här. 

Abecita Konstmuseum i Borås … 
… är alltid värt ett besök och visar foto enligt detta 
program. 

Les Rencontres de la Photographie d'Arles 
Redaktionens favoritfestival där utställningarna pågår 4 
juli till 23 september.  Festivalens första vecka 1-10 juli 
är intensivt möte med fotografi i en mängd olika 
former.  Mer info. 

NFFF – Open Galleries 
I händelse av regniga sommardagar – gå igenom dina 
bilder och skicka dem till Nordiska Förbundet för 
Fotografi.  NFFF inbjuder medlemmar i de nordiska 
förbunden att skicka bilder till ”Open Galleries” för 
presentation på deras hemsida: www.nordic.photo.  
 
Läs mer på vår hemsida / Aktuell info – eller här. 
 

Somriga fotohälsningar 
 

 
Göran Zebühr 

 
Lars Rosell 

  

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

  
 

http://www.landskronafoto.org/
http://fotodagarna.se/
http://fotografiska.eu/utstallningar/
http://www.abecitakonst.se/
http://www.rencontres-arles.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARL_125_VForm&FRM=Frame%3aARL_428&LANGSWI=1&LANG=English
http://www.nordic.photo/
http://rsf-fotoklubbar.org/nfff_open.html
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org

