Riksförbundet Svensk Fotografi

ÖFD-nytt

RIFO - Riksfotoutställning 2015 arrangeras den 15 - 17 maj av
Fotografiska föreningen i Malmö.

Årgång 14 nr 2

För första gången samarrangeras RIFO med redovisningen av
en internationell fotoutställning, FFiMs 15:e internationella
fotoutställning.

20 november 2014

Det är den enda i sitt slag i Sverige, vilket ger ett unikt tillfälle att
se högklassig internationell fotografi från världens alla hörn.

Östsvenska Fotodistriktet (ÖFD) arbetar för anslutna klubbmedlemmars vidareutveckling inom fotokonsten bl.a. genom
årliga

seminarier

och

genom

fototävlingen

Läs mer här: http://rsf-fotoklubbar.org/rifo2015

Östsvenskan.

Vi arbetar också för utökat samarbete mellan klubbarna i
distriktet genom att via hemsidan www.ofd-fotoklubbar.se

Styrelsen

och i Nyhetsbrevet skriva om klubbaktiviteter, föreläsningar och
utflykter.

Östsvenska Fotodistriktet

Vi gillar särskilt många kontakter med distriktets fotoklubbar
men även med unga och gamla som vill starta en fotoklubb!

Söker dig som vill engagera dig i distriktets
fortsatta utveckling och att skapa förutsättning
för klubbarna och klubbmedlemmarnas
utveckling i distriktet.

Ledare
Då har jag äntligen lyckats få till tid för att färdigställa
ett nytt nyhetsbrev. Tyvärr försenat med tre månader.
Jag önskar att jag hade kunnat färdigställa detta
tidigare, men pga. ett på flera sätt omtumlande år har
jag blivit tvungen att göra andra prioriteringar. Detta
har gjort att nyhetsbrevet tyvärr fått stryka på foten.

Kontakta i så fall valberedningen:
Vagn Liest, Eksjö FK........................................vagn@liest.se
Björn Rudqvist, Eksjö FK................bjoern.rudqvist@telia.com

Sedan i våras har jag haft funderingar på hur jag ska
hantera situationen och övervägt att lämna
styrelseuppdraget i förtid, men det ligger inte för mig.
Tyvärr har jag bestämt mig för att lämna
styrelseuppdraget, för denna gång för att få mer till det
som är viktigast i livet - nämligen familjen.
Tills vi ses härnäst

GOD JUL & GOTT NYTT FOTOÅR!

Peter Jansson
ordförande

Fotocitat:
”You cannot depend on your eyes
if your imagination is out of focus”

KÖP ÅRSBOKEN!
LÄS MER PÅ SIDAN 4

Mark Twain
(Samuel Clemens)
Ordförande

Vice. Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

Peter Jansson
070-432 87 44

Dag Haugum
070-630 29 60

Sören Andersson
070-331 87 50

Laila Mikalsen Sunström
070-563 77 60

Anneli Sjöberg
073-045 90 07

ordforande@ofd-fotoklubbar.se

vordforande@ofd-fotoklubbar.se

kassor@ofd-fotoklubbar.se

sekreterare@ofd-fotoklubbar,se

ledamot1@ofd-fotoklubbar.se

Studiesamordnare

Adress

E-post

ÖFD-nytt

- Vakant -

Östsvenska Fotodistriktet
c/o Peter Jansson
Bolles väg 14

info@ofd-fotoklubbar.se

Utkommer med två nummer per år, 20:e februari,
20:e november

59032 KLOCKRIKE

www.ofd-fotoklubbar.se

Org.nummer

Årsavgift / klubb

Plusgiro

802469-6646

10:- kr / medlem

27 69 93-3

ÖFD-nytt, årgång 14 nr 2

Hemsida
Vi skriver gärna om Er klubbaktivitet och hjälper
Gärna er klubb att synas samt anordnar seminarier
Inom fotografi.
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STYRELSEN
Ordförande

Vice Ordförande

Peter Jansson
Borens FK / Vadstena FK
070-432 87 44
ordforande@ofd-fotoklubbar.se

Dag Haugum
FK Norrköping
070-630 29 60
vordforande@ofd-fotoklubbar.se

Kassör

Sekreterare

Sören Andersson
Ingatorps FK
070-331 87 50
kassor@ofd-fotoklubbar.se

Laila Mikalsen Sundström
Eksjö FK
070-563 77 60
sekreterare@ofd-fotoklubbar.se

Ledamot

Studiesamordnare

Annelie Sjöberg
Eksjö FK
073-054 90 07
ledamot1@ofd-fotoklubbar.se

Vakant

VÄRDKLUBB ÖSTSVENSKAN 2015 - Huskvarna Fotoklubb
Suppleant

Suppleant

Bo Cedervall
Huskvarna FK
070-526 64 10
suppleant@ofd-fotoklubbar.se

Börje Rosell
Huskvarna FK
070-915 22 41
suppleant@ofd-fotoklubbar.se

Östsvenska Fotodistriktets Årsstämma 2015
Härmed inbjudes klubbarna till årsstämma 2015 i Huskvarna. Kom ihåg att motioner ska vara inlämnade senast
den 14:e januari. Ärenden på stämman är enligt §4 i de aktuella stadgarna.
http://www.ofd-fotoklubbar.se/old/docs/stadg84.pdf
Välkomna!

Regler för ÖFD:s klubbpris i Östsvenskan
Klubbpriser skall tillfalla de klubbar, som enligt nedanstående poängberäkning erhållit flest poäng i respektive
klass; A, B och C. Ett pris per klass delas ut.

Poängberäkning:
• Alla bidrag som belönats med diplom räknas:
Guldplakett ger ..................... :
Silverplakett ger .................... :
Bronsplakett ger .................... :
Diplom ger ............................. :

8 poäng
6 poäng
4 poäng
2 poäng

• Om två klubbar hamnar på samma poäng, vinner den klubb som har störst antal deltagare i tävlingsklassen i
• förhållande till det totala medlemsantalet i klubben (enligt inbetald medlemsavgift till ÖFD).

Styrelsen
ÖFD-nytt, årgång 14 nr 2
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Östsvenskan 2015 i Huskvarna
Härmed inbjudes medlemmarna i fotoklubbarna / bildgrupperna, som är anslutna till Östsvenska
Fotodistriktet, ÖFD, i Östergötland och Småland att sända fotografiska kollektioner samt digitala
temabilder till årets utställning som går av stapeln söndagen den 22:a mars kl. 10:30 på Galleri
Smedbyn i Huskvarna.

Inlämning
Bildförsändelserna skall vara poststämplade senast den 15 januari!
Adressen är:
Huskvarna Fotoklubb
c/o Rosell Elkonsult AB
S:t Pauligatan 18
553 13 JÖNKÖPING
Digitalbilderna skickas helst med post på CD. Alternativt kan bilderna skickas
per e-post till Östsvenska fotodistriktet via digitalbild@ofd-fotoklubbar.se

Jurypresentation
Se sidan 5

Agenda söndagen den 22:e mars
10:30
11:00
11:45
12:30
13:30
14:15
15:00
15:30
16:15
16:30

Samling, fika och försäljning av lotter
Årsstämma
Redovisning påsiktsbilder (A)
Lunch
Redovisning projektionsbilder (B)
Brand-Johan kåserar runt Smedbyn m.m.
Fika och prisutdelning lotterier
Redovisning projektionsbilder (C)
Prisutdelning
Avslutning

Deltagaravgiften utgörs av 50 kr per klass och deltagare
för medlemmar i ÖFD. Avgiften insättes klubbvis på
Östsvenska Fotodistriktets plusgirokonto: 27 69 93-3,
med uppgifter om avsändarklubb.
Anmälan till redovisningen/stämman skickas till:
anmalan@ofd-fotoklubbar.se

Regler för Östsvenskan 2015
Allmänna regler
• Tävlingen omfattar tre separata klasser, A, B och C
• Deltagare får tävla för en eller flera klubbar, en kollektion per klubb i klass A respektive B samt med två bilder per klubb i
klass C. Deltagaren måste vara medlem i de klubbar han avser tävla för och klubbarna måste vara medlemmar i ÖFD
• En deltagares samtliga inlämnade kollektioner/bilder skall vara väsentligen olika varandra. Tumregeln är att samma bild
används endast en gång i en av klasserna
• Tidigare i Östsvenskan eller RSF:s tävlingar prisbelönade bilder får ej deltaga
• Arrangörsklubben ansvarar för att reglerna följs
• Arrangörsklubben utser, ev. tillsammans med ÖFD, kvalificerad jury för de olika grupperna
• Juryn är publik och skall meddelas klubbarna i god tid, dock senast en månad före inlämningsdagen
• Juryns beslut kan inte överklagas
• Östsvenskans jury bedömer kollektionen som en helhet, oavsett form som deltagaren valt för sin fotografiska presentation.
• ÖFD äger rätt att i samband med utställningen välja ut bilder för publicering, samt offentligt visa bilderna utan ersättning.
• Bilderna kommer att handhavas med största omsorg, dock kommer ingen ersättning att kunna utkrävas för eventuella
skador eller förluster.
• Varje bild skall vara märkt med ett sexsiffrigt nummer där de två sista utgör klubbkod (se adresslistan) och för kollektionerna gäller att ordningsföljdsbokstav tillförs efter klubbkoden. Exempel: Värnamo har klubbkod 15, den tävlande har själv
valt en fyrsiffrig kod ex. 3434, bilderna i respektive kollektion får då följande nummer 343415A, 343415B och 343415C.
I tema klassen väljer deltagaren olika fyrsiffriga tal för respektive bild och till för klubbkoden efter denna på samma sätt
som för kollektionerna däremot tillförs igen följdbokstav.
• Bildbidragen insändas klubbvis och skall åtföljas av en deltagarförteckning (digitalt eller på papper) för respektive klass med
samtliga deltagare. Varje bild måste kunna identifieras tillbaka till fotograf och klubb via sitt nummer i förteckningen.

ÖFD-nytt, årgång 14 nr 2
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Regler för Östsvenskan 2015
Särskilda regler i Klass A
•
•
•
•
•

Påsiktsbilder kollektion om tre bilder i svart-vitt eller färg
Svartvita bilder och färgbilder kan kombineras. Collage, handkolorerade eller digitalt framställda bilder får deltaga.
Bildernas storlek inkl. eventuell passepartout får ej överskrida 30x42 cm
Bilderna skall vara monterade
Varje bild märkes med nummer, klubbkod och ordningsbokstav enligt allmänna regler. Av utrymmesskäl kan bilderna
presenteras på annat sätt under utställningen.
• Digital bild skall bifogas till varje inlämnad påsiktsbild.

Särskilda regler i Klass B
• Projektionsbilder kollektion om tre bilder i svart-vitt eller färg
• Projektionsbilder (inkl. scannade dia eller negativ) ska uppfylla längsta sida om max 2000 pixlar. Formatet skall vara jpeg och
storleken skall inte överskrida 2 megabyte. Bilder som saknar färgprofil anses använda profilen sRGB.
• Projektionsbilder sparas med filnamn nummer, klubbkod och ordningsbokstav följt av filändelsen ”.jpg” enligt allmänna
regler. (Ex. 343415A.jpg / 343415B.jpg / 343415C.jpg)

Särskilda regler i Klass C
• Projektionsbild enstaka bild om max två bilder med tema
• tema för 2015 - ”KONTRASTER”
• Projektionsbilder (inkl. scannade dia eller negativ) ska uppfylla längsta sida om max 2000 pixlar. Formatet skall vara jpeg och
storleken skall inte överskrida 2 megabyte. Bilder som saknar färgprofil anses använda profilen sRGB
• Projektionsbilder sparas med filnamn nummer och klubbkod följt av filändelsen ”.jpg” enligt allmänna regler

Utmärkelser
• I klass A, B och C utdelas tre plaketter i respektive klass. Plaketterna har valörerna guld, silver och brons
• Diplom skall utgöra 20% av antalet inlämnade bidrag i respektive klass, avrundat till närmaste högre heltal, i vardera
klassen för de bidrag som inte belönats med plakett. Dessutom erhåller vinnarna av plakett diplom till varje plakett
• För bästa klubb delas en utmärkelse och ett diplom ut i vardera klassen

Övrigt
• I samband med distriktsfotostämman skall alla påsiktsbilder ställas ut, alltså även bilder som inte erhållit pris
• För digitala bilder gäller att samtliga bilder skall visas i samband med redovisningen, bilder som inte fått pris skall visas,
men krav på kommentarer finns inte för bilder som inte belönats med minst diplom.
• Det är upp till arrangörsklubben att så gott som möjligt leva upp till denna målsättning

Styrelsen

Riksförbundet Svensk Fotografi
RSF:s 39:e årsbok är nu klar!
Årsbok 2014/2015 består av totalt 106 bilder - och ingen reklam!
• Grundpris 160:- kr exkl. frakt
• Beställ fler vid samma tillfälle och få generösa rabatter:
- 5 böcker 20%
- 20 böcker 40%

- 10 böcker 30%
- 30 böcker 50%

• Text på Svenska och Engelska
Läs mer och beställ här: http://rsf-fotoklubbar.org/arsbok/arsbok.html

Styrelsen
ÖFD-nytt, årgång 14 nr 2
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Jury Presentation - Östsvenskan 2015

Kollektion Klass A - Påsiktsbilder
Susanne Nilsson heter jag och arbetar inom kultur och utveckling i Jönköpings
Läns Landsting. Min huvuduppgift är att ansvara för konsten
inom
Landstingets
lokaler.
Foto:
Annelie Sjöberg,
Eksjö FK
Det innebär bland annat att sätta ihop konstkollektioner, hänga utställningar, ta kontakt
med konstnärer/fotografer och engagemang i olika konst och fotoprojekt.
Min utbildning är Bildjournalist, på Nordens fotoskola, och några konstkurser på
högskola. Just nu läser jag ”Samtidskonst med pedagogiskt syfte” i Växjö.

Susanne Nilsson

Har även hunnit med att arbeta på olika dagstidningar bl.a. Uppsala Nya tidning,
Hallands nyheter, Dagens Industri och nyligen som bildlärare på Ädelfors
Journalistlinje.
Vid tidigare tillfälle också medverkat i juryn för ”Smålandsalongen”.
Nu ser jag fram emot att få ta del av många spännande bilder i Fototävlingen
”Östsvenskan”.

Kollektion Klass B - Projektionsbilder
Inom fotokretsar är Urban Åkerström känd som redaktionssekreterare för tidningen
FOTO.
Urban har besökt och skrivit om åtskilliga fotoklubbar under sina 20 år på FOTO. Han
har genom åren haft ett nära samarbete med landets fotoklubbar och Riksförbundet samt
har haft juryuppdrag i såväl klubbar och distrikt som vid RIFO.
”Eftersom jag arbetat och bott i Huskvarna och lärt känna Galleri Smedbyn-familjen
Johansson, känns det verkligen som att vara på hemmaplan”.

Urban Åkerström

Enstaka bild Klass C - Projektionsbilder
Mats Andersson (född 1966) läste bland annat foto på Konstindustriskolan i Göteborg
under 1980-talet. Därefter följde jobb som framförallt Art Director inom
reklambranschen. Sedan 1989 har han varit verksam som Art Director och fotograf på
Concret Reklam i Jönköping. Ansluten hos bildbyrån Maskot i Stockholm sedan 2009.
Invald i Prestigefyllda Naturfoto-graferna/N 2011. Publicerat bilder i mängder av
tidningar, magasin och almanackor genom åren samt givit ut nio böcker.

Mats Andersson

ÖFD-nytt, årgång 14 nr 2

Skånsk Naturfotofestival skriver 2014:
"Mats Andersson är en av de senaste årens mest kreativa svenska naturfotografer. Med
en egen, mycket personlig bildstil närmar han sig sina motiv inte för att
dokumentera utan för att hitta ett tilltalande konstnärligt uttryck. Bilderna har inte
sällan en alldeles speciell, drabbande prägel. Istället för att vara
traditionellt föreställande framstår djur och miljöer som närmast drömlika och ändå
alldeles självklara. Bilderna skapar han helst ensam under ljusa sommarnätter i de
småländska hemmamarkerna då djuren är som mest aktiva. Där hittar han det ljus och
den stämning han är ute efter."
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Anmälningsblankett Östsvenskan 2015
Välj fotoklubb ...
Fotoklubb. : ____________________________
Datum .... : _________________
c/o............ : ____________________________
Telefon... : _________________
Adress ...... : ____________________________
Klass ....... : A  B  C 
Postadress : ____________________________
____________________________________________________________________________________
BILDMÄRKNING

FOTOGRAF

BILDTITEL

ÖVRIGA NOTERINGAR

Vi har tagit del av tävlingsreglerna och har noggrant kontrollerat att de insända bilderna följer reglerna. Observera
att samtliga bilder skall märkas med sex siffror och för klass A och B gäller även tillägg med en bokstav.
Er klubbkod finner ni i adresslistan i nyhetsbrevet.

Underskrift tävlingsledare
ÖFD-nytt, årgång 14 nr 2

Namnförtydligande
20 november 2014
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Presentation - Huskvarna Fotoklubb
Klubben bildades 1943 och vi har i dag drygt 80 medlemmar.
Ett antal som varierat genom åren.
Vi träffas två gånger i månaden, med det större mötet den första
tisdagen i varje månad. Det är då vi har bildvisningar med både interna eller externa bildvisare, samt
tävlingsredovisningar med mera. Till exempel hade vi Peter Gerdehag som bildvisare på senaste mötet
där också några närliggande fotoklubbar var inbjudna.
Foto: Annelie Sjöberg, Eksjö FK

Två veckor efter klubbmötet har vi det så kallade Mellanmötet. Vi har inte kommit på något bra namn
för det ännu, så det får heta så sålänge. Där pratar vi exempelvis teknik eller tar med egna bilder som vi
vill ha kritik och synpunkter på.
Vi har två bra möjligheter att visa upp våra bilder för allmänheten. Dels har vi ett av Rosen Foto & Urs
skyltfönster i centrala Huskvarna, dels har vi två stora fönster i Huskvarna bibliotek. På biblioteket
ställer klubben också ut bilder då och då i vestibulen sedan många år tillbaka.
Fotoutflykter och resor försöker vi göra en eller två per år. Förra året hyrde vi en minibuss och åkte till
bilskroten utanför Töcksfors i Värmland. I år valde vi natur och åkte till Skäralid i oktober. Många
utflykter tillkommer med kort varsel så som dagsturer i vår närhet.
I centrala Huskvarna, i Metodistkyrkans gamla lokaler, hyr vi vår klubblokal. Där finns flera rum varav
ett är stort samlingsrum. För den analoga entusiasten finns ett gammalt hederligt mörkrum, men vi har
också en dator och skrivare för upp till A2-format. En studio finns som vi håller på att rusta upp. En
passepartoutmaskin ger oss möjlighet att själva skära ut de passepartout vi vill ha.
Tävlingsverksamheten under året består av tre månadstävlingar och årets bild/årets kollektion. Några
medlemmar deltar i Östsvenska, RIFO och Storfoto.
Vi arrangerar interna kurser för våra medlemmar i kamerateknik, bildbehandling mm.
När klubben fyllde 40 år 1983 beslöt man att ta fram en fotokalender med gamla bilder från Huskvarna.
Det visade sig vara en fullträff och den har sedan dess varit efterfrågad av Huskvarnaborna. Genom
åren har vi utvecklat den och sedan länge visar den inte bara den gamla bilden utan även en
jämförande bild som visar hur det ser ut på samma ställe i dag. Tack vare försäljningen av kalendern har
klubben råd att ha lokalen.
Huskvarna Fotoklubb samarbetar med ABF. Vi redovisar alla våra aktiviteter till dem och för vissa
aktiviteter kan vi få ett ekonomiskt bidrag. Samarbetet bidrog också till att en av klubbens medlemmar
ställde upp som fotolärare på en av ABF:s kurser.
Kerstin Ericsson
ordförande Huskvarna Fotoklubb

Förmåner för fotoklubbister inom Riksförbundet Svensk Fotografi
Riksförbundet Svensk Fotografi jobbar aktivt för att öka medlemsnyttan för sina medlemmar, genom att knyta
samarbetspartners till RSF får vi som medlemmar förmånliga rabatter.
Läs gärna mer om våra samarbetspartners här: http://rsf-fotoklubbar.org/medlemsservice/samarbete.html/
Glöm inte bort att titta tillbaka - informationen uppdateras och förändras kontinuerligt.

Styrelsen
ÖFD-nytt, årgång 14 nr 2
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Medlemsregister
Ankarsrums fotoklubb (24)
c/o Stellan Karlström
Spiksmedsvägen 31
590 90 ANKARSRUM
Medlemsantal………………...: 19
Hemsida…..: www.ankarsrumsfotoklubb.se

Ordförande .... : Stellan Karlström
E-post ............. : stellan.karlstrom@ankarsrumsfotoklubb.se

Telefon...... :

072-329 19 21

Kontaktperson : Stellan Karlström
E-post ............. : stellan.karlstrom@ankarsrumsfotoklubb.se

Telefon...... :

072-329 19 21

Ordförande .... : Ove Haglund
E-post ............. : ordf@borensfotoklubb.se

Telefon...... :

070-376 30 19

Kontaktperson : Bror Johansson
E-post ............. : sekr@borensfotoklubb.se

Telefon...... :

073-668 26 19

Ordförande .... : Vagn Liest
E-post ............. : liest@telia.com

Telefon...... :

0381-168 58

Kontaktperson : Laila Mikalsen
E-post ............. : mikalsen.laila@gmail.com

Telefon...... :

070-563 77 60

Ordförande .... : Dag Haugum
E-post ............. : dag.haugum@liu.se

Telefon...... :

070-630 29 60

Kontaktperson : Bo André
E-post ............. : 49.degeer@live.se

Telefon...... :

070-817 17 23

Ordförande .... : Karl-Inge Arvidsson
E-post ............. : - - -

Telefon...... :

0495-134 53

Kontaktperson : Jan Karlsson
E-post ............. : 049549877@telia.com

Telefon...... :

070-609 29 33

Ordförande .... : Kerstin Ericsson
E-post ............. : kerstin.hva@live.se

Telefon...... :

070-336 61 85

Kontaktperson : Kerstin Ericsson
E-post ............. : kerstin.hva@live.se

Telefon...... :

070-336 61 85

Ordförande .... : Sören Andersson
E-post ............. : anderssonsoren3@gmail.com

Telefon...... :

070-331 87 50

Kontaktperson : Sören Andersson
E-post ............. : anderssonsoren3@gmail.com

Telefon...... :

070-331 87 50

Ordförand ...... : Torbjörn Karlsson
E-post ............. : info@kisafotoklubb.se

Telefon...... :

070-560 03 02

Kontaktperson : Torbjörn Karlsson
E-post ............. : info@kisafotoklubb.se

Telefon...... :

070-560 03 02

Ordförand ...... : Torkel Finnström
E-post ............. : ordforande@linkopingsfotoklubb.se

Telefon...... :

013-14 73 11

Kontaktperson : Anders Nilsson
E-post ............. : anders_n@linkopingsfotoklubb.se

Telefon...... :

013-14 83 91

Borens fotoklubb (34)
Mårdstigen 1C
590 29 BORENSBERG
Medlemsantal………………...: 32
Hemsida…..: www.borensfotoklubb.se

Eksjö fotoklubb (21)
c/o Laila Mikalsen
Slätborgsvägen 19
575 34 EKSJÖ
Medlemsantal………………...: 19
Hemsida…..: www.eksjofotoklubb.se

Fotoklubben Norrköping (22)
c/o Bo André
Mathilda Ljungstedt gata 10
603 76 NORRKÖPING
Medlemsantal………………...: 71
Hemsida…..: www.fotoklubbennorrkoping.se

Hultsfredsbygdens fotoamatörer (20)
c/o Karl-Inge Arvidsson
Rekrytstigen 15
577 36 HULTSFRED
Medlemsantal………………...: 37
Hemsida…..: pub.hultsfred.se/hfa

Huskvarna fotoklubb (32)
Erik Dahlbergsgatan 8B
561 31 HUSKVARNA
Medlemsantal………………...: 88
Hemsida…..: www.huskvarnafotoklubb.se

Ingatorps fotoklubb (27)
c/o Sören Andersson
Storgatan 13
570 31 INGATORP
Medlemsantal………………...:
Hemsida…..: - n/a -
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Kisa fotoklubb (17)
Axhult Östorp
590 39 KISA
Medlemsantal………………...: 45
Hemsida…..: www.kisafotoklubb.se

Linköpings fotoklubb (29)
c/o Anders Nilsson
Engelbrektsgatan 8
582 21 LINKÖPING
Medlemsantal………………...: 48
Hemsida…..: www.linkopingsfotoklubb.se
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Oskarshamns fotoklubb (10)
c/o Lars-Olof Jonsson
Laxöringsvägen 8
570 90 PÅSKALLAVIK
Medlemsantal………………...: 16
Hemsida…..: oskarshamnsfotoklubb.blogspot.se

Ordförande .... : Ingrid Strömberg
E-post ............. : oskarshamnsfotoklubb@live.se

Telefon...... :

0491-166 13

Kontaktperson : Ingrid Strömberg
E-post ............. : oskarshamnsfotoklubb@live.se

Telefon...... :

0491-166 13

Ordförande .... : Karin Sandh
E-post ............. : info@glesbygdsphoto.se

Telefon...... :

0122-301 91

Kontaktperson : Karin Sandh
E-post ............. : info@glesbygdsphoto.se

Telefon...... :

0122-301 91

Ordförande .... : Gert Eliasson
E-post ............. : gert.eliasson@telia.com

Telefon...... :

073-418 63 42

Kontaktperson : Gert Eliasson
E-post ............. : gert.eliasson@telia.com

Telefon...... :

073-418 63 42

Ordförande .... : Sven Johansson
E-post ............. : johansson.sven@telia.com

Telefon...... :

072-337 65 23

Kontaktperson : Sven Johansson
E-post ............. : johansson.sven@telia.com

Telefon...... :

072-337 65 23

Ordförande .... : Karl Palmaer
E-post ............. : karlpalmaer@hotmail.com

Telefon...... :

070-349 57 68

Kontaktperson : Karl Palmaer
E-post ............. : karlpalmaer@hotmail.com

Telefon...... :

070-349 57 68

Ordförande .... : Paula Jonsson
E-post ............. : pp_jonsson@hotmail.com

Telefon...... :

0120-106 25

Kontaktperson : Paula Jonsson
E-post ............. : pp_jonsson@hotmail.com

Telefon...... :

0120-106 25

Ordförande .... : Gunnar Stenberg
E-post ............. : gstenberg.mjolby@wasadata.net

Telefon...... :

070-311 65 00

Kontaktperson : Gunnar Stenberg
E-post ............. : gstenberg.mjolby@wasadata.net

Telefon...... :

070-311 65 00

Restad fotoklubb (13)
c/o Karin Sandh
Backa
617 90 SKÄRBLACKA
Medlemsantal………………...:
Hemsida…..: - n/a -
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Söderköpings fotoförening (11)
c/o Gert Eliasson
Nektergalsstigen 4
614 31 SÖDERKÖPING
Medlemsantal………………...: 43
Hemsida…..: www.soderfoto.se

Vetlanda fotoklubb (14)
c/o Sven Johansson
Ekhagsvägen 9
574 41 VETLANDA
Medlemsantal………………...: 42
Hemsida…..: www.vetlandafotoklubb.se

Värnamo fotoklubb (15)
c/o Karl Palmaer
Växjövägen 2D
331 32 VÄRNAMO
Medlemsantal………………...: 39
Hemsida…..: www.varnamofotoklubb.se

Åtvidabergs fotoklubb (16)
c/o Paula Jonsson
Ringvägen 6
597 31 ÅTVIDABERG
Medlemsantal………………...: 71
Hemsida…..: www.atvidabergsfotoklubb.se

Östergötlands Naturfotografiska Sällskap (18)
c/o Gunnar Stenberg
Vasavägen 19
595 52 MJÖLBY
Medlemsantal………………...: 40
Hemsida…..: www.naturfotografiskasallskapet.se

Länkar värda att besök:
RSF – Riksförbundet Svensk Fotografi:
http://www.rsf-fotoklbbar.org

SDF – Selskabet for Dansk Fotografi:
http://www.sdf.dk

Bo Cederwalls blogg: (Riksförbundets ordförande)
http://Internationellasalonger.blogg.se

NSFF - Norsk Selskap För Fotografi
http://www.nsff.no

Videokurser för fotografer:
http://www.moderskeppet.se

FIAP - International Federation of Photographic Art
http://www.fiap.net

Fotosidan
http://www.fotosidan.se

PSA - Photographic Society of America
http://www.psa-photo.org

Youtube - Photoshop Tutorials:
https://www.youtube.com/channel/UC6lrxMZggMaN1u2V9N2-zrQ

UPI - United Photographers International
http://www.upiphoto.eu
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