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RIFO 2016 kommer att äga rum i Bollnäs
den 6-8 maj (Kristi Himmelsfärdshelgen).
Mer information finns på RSF hemsida
framöver. Se även Bollnäs FK hemsida.

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

seminarier

och

genom

fototävlingen

Östsvenskan.

Vi arbetar också för utökat samarbete mellan klubbarna i
distriktet genom att via hemsidan www.ofd-fotoklubbar.se och i
Nyhetsbrevet skriva om klubbaktiviteter, föreläsningar och

http://www.rsf-fotoklubbar.org/

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

http://bollnas-fotoklubb.se/rifo2016/oversikt/

Ledare
GOTT NYTT FOTOÅR 2016.
Nu har vi återigen ett nytt år och oskrivna
blad framför oss, ska bli spännande att se
vad det har att erbjuda oss.
Snart går ju även östsvenskan av stapeln, ni
har väl observerat ändringarna i tävlingen
detta år.

Vore bra om klubbarna kan kolla genom
medlemsregistret längst bak i
nyhetsbrevet att alla uppgifter på
kontaktpersoner stämmer.
Hör gärna av er till styrelsen om något
inte stämmer eller behöver läggas till.

Laila Mikalsen Sundström.
Ordförande

”Ett fotografi kan bara representera nuet.
När fotografiet är taget blir det en del av dåtiden.”
Berenice Abbot (1898-1991)

Ordförande

Vice. Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

Laila Mikalsen Sundström
070-563 77 60

Dag Haugum
070-630 29 60

Sören Andersson
070-331 87 50

Annelie Sjöberg
073-045 90 07

Mats Larsson Kindeland
070-715 27 37

ordforande@ofd-fotoklubbar.se

vordforande@ofd-fotoklubbar.se

kassor@ofd-fotoklubbar.se

sekreterare@ofd-fotoklubbar,se

ledamot1@ofd-fotoklubbar.se

Aktivitetsansvarig

Adress

E-post

ÖFD-nytt

Mats Larsson Kindeland

Östsvenska Fotodistriktet
c/o Laila Mikalsen Sundström
Slättenborgsvägen 19

info@ofd-fotoklubbar.se

Utkommer med 3 nummer per år.

575 34 Eksjö

www.ofd-fotoklubbar.se

Org.nummer

Årsavgift / klubb

Plusgiro

802469-6646

15:- kr / medlem

27 69 93-3
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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

Laila Mikalsen Sundström
Eksjö FK
070-563 77 60
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

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

Aktivitetsansvarig
Mats Kindeland Larsson
Linköpings FK
070-715 27 37
ledamot1@ofd-fotoklubbar.se

VÄRDKLUBB ÖSTSVENSKAN 2016 - Kisa Fotoklubb
Suppleant

Suppleant

Torbjörn Karlsson
Kisa FK
0705-60 03 02
suppleant@ofd-fotoklubbar.se

Erkki Saikkonen
Kisa FK
0706-19 01 30
Suppleant2@ofd-fotoklubbar.se

Östsvenska Fotodistriktets årsstämma 2016
går av stapeln söndag 3 april.
Kom ihåg att skicka in era bidrag till tävlingen
östsvenskan senast 8 februari.
Motioner ska vara inlämnade senast den 21 februari.
motioner@ofd-fotoklubbar.se

Nytt för i år är att medlemsavgiften har höjts till 15 kr/medlem.
Betalas in till distriktets plusgiro 276993-3 senast 1 maj 2016.
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Östsvenskan går av stapeln Rimforsa 3 april 2016.
Arrangeras av Kisa Fotoklubb.
Plats: Neva Books Rimforsa
Tid söndagen den 3 april kl. 10:00
Bilderna ska vara poststämplade senast den 8 februari och skickas till:
NevaBooks
Skolvägen 1
59043 Rimforsa
Märkes: Östsvenskan
Digitalbilder kan skickas med på USB eller mailas till digitalbild@ofd-fotoklubbar.se
Föranmälan om deltagande önskas, klubbvis, senast den 23:e mars.
Fika serveras på för- och eftermiddag och betalas vid ankomst. (100 kr)
Lunch ska föranmälas, och betalas på plats.(Max 100 kr)
Meddela vid anmälan kött, fisk eller vegetariskt.
Anmälan skickas klubbvis till: anmalan@ofd-fotoklubbar.se
Efteranmälan efter den 23:e mars
kontakta Torbjörn Karlsson 0705 600 302.

Kisa Fotoklubb
Agenda söndagen den 3 april.
(preliminärt program)
 10:00 Samling med fika, som du betalar kontant vid ankomst 100:(avser både fm. och em. fika)
Här betalar du även för din lunchbiljett, max 100:- kontant, Kött, Fisk, Vegetarisk
(lunch skall föranmälas, även vilket alternativ som önskas)
 10.30 Årsstämma ÖFD
 11.15 Redovisning (digitalt) påsiktsbilder (A) inkl. besökares och deltagares röstning
 12.00 Lunch
 13 00 Redovisning projektionsbilder (B)
 13 45 Fotograf Mia Karlsvärd
 14 30 Fika
 15.00 Redovisning projektionsbilder (C)
 15:45 Prisutdelning

Deltagaravgiften utgörs av 60 kr per klass
och deltagare för medlemmar i ÖFD.
Avgiften betalas in klubbvis på Östsvenska
Fotodistriktets plusgirokonto: 27 69 93-3,
med uppgifter om avsändarklubb.
Anmälan till redovisningen/stämman skickas
till: anmalan@ofd-fotoklubbar.se

 16 00 Avslutning
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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:
8 poäng
Silverplakett ger:
6 poäng
Bronsplakett ger:
4 poäng
Diplom ger:
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).

Regler för Östsvenskan 2016

Allmänna regler
Tävlingen omfattar tre separata klasser: A, B och C. Färg eller svartvit.
Deltagare får tävla för en eller flera klubbar.
Enstaka bild fritt tema, max 2 bilder i Klass A (Påsiktsbilder) ska även skickas in digitalt.
En kollektion (tre bilder) i klass B (Digitala bilder),
samt med enstaka bild med tema max 2 bilder i Klass C (Digitala bilder).
Deltagare måste vara medlem i de klubbar den avser tävla för, klubbarna ska i sin tur vara medlemmar av ÖFD.
Deltagarens samtliga inlämnade kollektioner/bilder ska vara väsentligen olika varandra.
Tumregeln är att samma bild endast får användas en gång i en av klasserna och tidigare i Östsvenskan eller RSF:s
tävlingar prisbelönade bilder får ej deltaga.
Arrangörsklubben ansvarar för att reglerna följs.
Arrankörsklubben utser en kvalificerad jury för de olika klasserna.
ÖFD hjälper till om det blir svårt för klubbarna att hitta en jury.
Juryn är publik och ska meddelas klubbarna i god tid, dock senast en månad före inlämningsdagen.
Juryns beslut kan inte överklagas.
Kollektionerna bedöms 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 ska handhavas med största omsorg, dock kommer ingen ersättning att kunna utkrävas för eventuella skador
eller förluster.
Varje bild skall vara märkt med klassen den tillhör, samt ett sexsiffrigt nummer där de två sista utgör klubbkoden (se
adresslistan), för kollektionerna gäller även att bilderna även skall förses med en ordningsbokstav efter klubbkoden.
Exempel: Värnamo har klubbkod 15, deltagaren har själv valt en fyrsiffrig kod ex. 3497.
Bilderna i kollektion klassen får då följande nummer: klassB349715A.jpg, klassB349715B.jpg, klassB349715C.jpg, i
tema-klasserna väljer deltagaren två separata fyrsiffriga koder men inga ordningsbokstäver tillförs.
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Särskilda regler
Särskilda regler i Klass A
• Påsiktsbilder enstaka bild om max två 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 klass, nummer och klubbkod enligt allmänna regler.
• Digital bild skall bifogas till varje inlämnad påsiktsbild. Samma märkning på bild och fil.
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 klass, filnamn nummer, klubbkod och ordningsbokstav följt av
filändelsen ”.jpg” enligt allmänna regler. (Ex. klassB343415A.jpg / klassB343415B.jpg /
klassB343415C.jpg)
Särskilda regler i Klass C
• Projektionsbild enstaka bild om max två bilder i svart-vitt eller färg med tema
• Tema för 2016 - ”MÄNNISKA/MÄNNISKOR”
• 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 klass, 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.
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Anmälningsblankett Östsvenskan 2016
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.
Samtliga bilder ska märkas enligt reglerna. Er klubbkod finner ni i adresslistan i nyhetsbrevet.
Underskrift tävlingsledare

Namnförtydligande
Foto: Annelie Sjöberg, Eksjö FK
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Presentation av juryn 2016.

Mia Karlsvärd, Borensberg
Mia Karlsvärd har varit verksam som fotograf i
halva sitt liv. Hon var den första kvinnliga
pressfotografen på Östgöta Correspondenten och
är ordförande för Pressfotografernas klubb Sverige,
ledamot i yrkes etiska nämnden.
Mia jobbar dessutom som lärare i medieämnen på
ett flertal gymnasieskolor och hon är också känd för
sitt fotoprojekt "Ur spättans synvinkel" där hon i
farten tagit bilder från bönpallen och som resulterat
i både en fotobok och utställningar.

Ove Rahm, Linköping
Jag är amatörfotograf med stort bildintresse.
Tekniska prylar är kul men i första hand verktyg
snarare än målsättningen i mitt fotograferande.
Förutom att fotografera mycket köper och tittar jag
mycket i fotoböcker, går på utställningar så mycket
jag hinner (inte bara fotografi utan även annan
konst) och åker på minst en fotofestival per år för
att se utställningar och träffa andra intresserade.
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Presentation av Kisa fotoklubb.
1956 började det hela och fortsätter än, idag är vi drygt 35 medlemmar.
Klubben mål är att ha trevligt tillsammans och lära/hjälpa varandra framåt!
Vi träffas tisdagskvällar, större delen av året, med undantag för sommarlov och jullov.
Ett rullande schema ”Kvällens värd” ser till att alla får en kväll att ansvara för kaffe o städning.
Dels har vi en lokal som alltid är tillgänglig för alla medlemmar med datorer samt programvara
för redigering o.s.v., fotoskrivare A2, scanner samt ett ”blött mörkrum”.
Alla tisdagskvällar har vi även tillgång till en ”samlingssal” i anslutning till egna lokalen, där vi
har en 46” bildskärm, digital projektor och duk. Sista tisdagen varje månad är det redovisning
av månadens bild, efter det tema som gäller. Vi har ingen tävlingsbedömning, endast lite
småprat o tyckande.
Någon gång har vi gästföreläsare och bildvisning, ibland i samarbete med andra fotoklubbar.
Vi är bättre på utställningar än tävlingar!
Året runt vid Hargs Gård, en välbesökt gårdsbutik strax utanför Kisa, med fast bildtema ”Livet
på Landet” samt olika underrubriker, för tillfället ”Barn” och byter bilder vår och höst med
fikafest.
Och året runt på Richts Konditori i Kisa där vi byter bilder 4 ggr år utan något egentligt tema
(årstiderna får styra), oftast har bilderna här en prislapp och någon bild blir såld.
Året runt vid ett äldreboende, Kindagård, där vi återanvänder tidigare utställningsbilder, inga
bestämda bytesrutiner.
Precis i dagarna blev vi erbjudna av, Klockaregården V. Eneby (allaktivitetshus) att fylla upp
deras fotohyllor, i första hand tänker vi återanvända våra ”Månadsbilder” och ser tiden an hur
det utvecklar sig.
På Café Columbia i Kisa har vi alltid haft utställning över Kindadagen, mitten av maj, ibland
hänger bilderna under hela sommaren.
Viktigaste utställning, alltid över 1:advent, på Biblioteket i Kisa (skyltsöndagen), inget tema,
varje fotograf har en egen skärm (1 x 2meter) och visar efter eget önskemål. Skyltsöndagen får
allmänheten rösta på ”Bästa bild”, med ett lite pris till några som röstat på ”Bästa bild” (den bild
som fått flest röster), mycket välbesökt!
Och då, på skyltsöndagen, börjar vi även sälja kommande års version av ”Fotoklubbens
Almanacka”. En populär almanacka med äldre bilder från Kindabygden, som lånas ut till oss av
Kindabor samt Kinda lokalhistoriska arkiv. Almanackan är en viktig ekonomisk livsnerv för stor
del av vår verksamhet som är helt ideell.
Under våren har vi lite fotoinformation/lekstuga för barn på ”Fritids” årskurs 3.
De fotograferar, med SLR-kamera, efter tema ”Vårtecken” och vi ordnar en utställning under 1
vecka, vid tidigare nämnda Hargs Gård, där föräldrar m.m. kommer och hälsar på.
Samt försöker pränta in, viktiga bilder i mobilen/kameran är värdelösa, om de inte görs något
av dem. Höjdpunkten, för barnen är när de får ta fram bilder analogt, med ”mellisfikat” som klar
tvåa.
Vi har sedan lång tid, årligen, en Fotomara tillsammans med Åtvidabergs Fotoklubb samt även
lite kontakt med Vimmerby Fotoklubb om samarbete, få se vad det leder till.
Ett o annat studiebesök till olika verksamheter, inte nödvändigtvis med fotomöjlighet.
Fotodag eller fotoresa, naturområde, bilskrot, vinterpromenad, hembygdsgård o.s.v.
För 2016 planerar vi en längre resa, vi fyller ju 60 år och skall fira, flera förslag finns.
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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 Sundström
E-post ............. : mikalsen.laila@gmail.com

Telefon ..... :

070-563 77 60

Ordförande..... : Niklas Svensson
E-post ............. : mail@nicro.se

Telefon ..... :

070-6525350

Kontaktperson : Niklas Svensson
E-post ............. : mail@nicro.se

Telefon ..... :

070-6525350

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 ...... : Hanna Lundin
E-post ............. : ordforande@linkopingsfotoklubb.se

Telefon ..... :

013-14 73 11

Kontaktperson : Mats Larsson Kindeland
E-post ............. : mats_lk@linkopingsfotoklubb.se

Telefon ..... :

070-7152737

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

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

Fotoklubben Norrköping (22)
c/o Niklas Svensson
Kungsgatan 19
602 20 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
Gröndalsgatan 2
570 31 INGATORP
Medlemsantal………………...:
Hemsida…..: - n/a -

10

Kisa fotoklubb (17)
Axhult Östorp
590 39 KISA
Medlemsantal………………...: 35
Hemsida…..: www.kisafotoklubb.se

Linköpings fotoklubb (29)
c/o Mats Larsson Kindeland
Grindstugevägen 75
589 29 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 .....: Mikael Lund
E-post .............: mikael@mikaellund.com

Telefon ..... :

072-7167936

Kontaktperson : Mikael Lund
E-post .............: mikael@mikaellund.com

Telefon ..... :

072-7167936

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

Telefon ..... :

072-2527720

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

Telefon ..... :

072-2527720

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 .............: gunnar.stenberg@outlook.com

Telefon ..... :

070-311 65 00

Kontaktperson : Gunnar Stenberg
E-post .............: gunnar.stenberg@outlook.com

Telefon ..... :

070-311 65 00

Restad fotoklubb (13)
c/o Karin Sandh
Backa
617 90 SKÄRBLACKA
Medlemsantal………………...:
Hemsida…..: - n/a -

6

Söderköpings fotoförening (11)
c/o Gert Eliasson
Nektergalsstigen 4
614 31 SÖDERKÖPING
Medlemsantal………………...: 43
Hemsida…..: www.soderfoto.se

Vetlanda fotoklubb (14)
c/o Mikael Lund
Storgatan 39C
574 31 VETLANDA
Medlemsantal………………...: 42
Hemsida…..: www.vetlandafotoklubb.se

Värnamo fotoklubb (15)
c/o Karl Palmaer
Nederby skogslund
331 93 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

Hegethorns Foto
http://www.hegethorns.se/

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

Online photo editor
https://pixlr.com/editor/

Fotosidan
http://www.fotosidan.se

Enkel och bra Bildredigerare
http://www.picmonkey.com/
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