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Curt:s spalt
Återigen dags för ett nyhetsbrev från BioFoto. Läs denna gången
bl.a. om att vår nionde lokalavdelning är bildad i Skaraborg, om
BioFoto Väst och om Fotomässan i Stockholm.
Det är verkligen trevligt att kunna hälsa nya BioFoto Skaraborg
välkommen till den växande BioFoto-familjen. Jag är övertygad
om att den nya lokalavdelningen blir en viktig mötesplats och
samlingspunkt för befintliga och nya medlemmar i Västergötland
med omgivningar.
Minst lika viktigt är det att utveckla verksamheten i de
avdelningar där den idag är lägre. Ni som känner att ni har
intresse och möjlighet att hjälpa till med detta, tveka inte att ta
kontakt med någon i styrelsen.
I Stockholm är fotomässan aktuell och där lär BioFotoutställningen bli något alldeles extra. 180 fina naturbilder av 71
olika fotografer! Tydligen finns det ett väldigt stort intresse av
att visa upp sina naturbilder. Glädjande och imponerande!
Curt Leidig

Biofoto Skaraborg
Ny lokalavdelning
Biofoto Skaraborg

BioFoto Skaraborg , vår nionde lokalavdelning, har bildats.
På Biofotos styrelsemöte den 2 november fattades beslutet att
bilda en ny lokalavdelning, nämligen BioFoto Skaraborg.
Initiativtagare och även kontaktperson är Hans-Olof Svensson.
Mail: hans-olof.svensson@telia.com
Uppstartsträff i BioFoto Skaraborg den 27 nov. 2014, kl. 18:00
på Billingens Stugby & Camping.

Nu har vi tygmärken
Dessa säljer vi för 20:-/st. Beställ genom att betala in 20:-/st
samt porto 6 :- till vårt postgiro så får du hem tygmärkena i din
brevlåda.
www.biofoto.se

Medlemsavgift 2015
Nu är det tid att betala årsavgiften för 2015. Vid årsmötet beslöt
vi om oförändrade avgifter. Betala senast 2014-12-31
Medlemsavgift 2015

Du betalar in på Biofoto Sveriges Plusgirokonto 1360935-9
Skriv namn, adress och postadress. Uppgifterna används för att
kunna skicka ut ”Naturfotografen”. Har du ändrat mailadress får
du gärna ange även denna.
Medlemsavgifter per år (2015)
Ordinarie medlem – 500 kr
Pensionär/student – 400 kr
Familjemedlem – 100 kr

Höstens fototävling, tema “Skog och myr”
Höstens fototävling

Vi gör en vid och fri tolkning av temat. Dvs allt från skogar,
skogssjöar och myrmarker med eller utan djur. Tävlingen är
öppen för alla BioFotos medlemmar. Skicka in ditt bidrag (max 3
bilder) på mail till fototavling(at)biofoto. se. Märk mailet med
”Tävling”. Bilderna skall vara i Jpeg-format. Storlek 1200 px på
höjden (bredd beroende på bildens proportioner) Normala 2:3bilder blir då 1200×1800 för liggande och 800×1200 för stående.
Färgrymd sRGB.
Bidragen skall vara inskickade senast den 15 dec 2014.
Presentkort sponsrade av Scandinavian Photo och Biofoto utgör
priser. 1:a pris 1000 kr 2:a pris 500 kr 3:e pris 250 kr.

Naturfotofestival Norge
Naturfotofestival, Norge

Arrangeras av föreningarna BioFoto och Norske Naturfotografer.
Festivalen hålles i Ski Rådhusteatret och Thon Hotel under tiden
20 till 22 mars 2015 alltså i dagarna tre. Många kända
naturfotografer är engagerade för utställningar och
bildvisningar.
Priset för ett festivalpass (kan förbeställas) är 1100:- Nkr. Man
kan också köpa för enstaka dagar. Mer info på
http://www.norsknaturfotofestival.no/

www.biofoto.se

Biofoto Väst

Biofoto Väst

Vi söker efter intresserade medlemmar inom området för
Biofoto Väst. Det är meningen att vi ska bilda en aktiv och
positiv grupp som ordnar fototräffar, utställningar och andra
aktiviteter för medlemmarna i området. Vi behöver utse en ny
kontaktperson eftersom Frode Wendelbo nu har bett att få
avgå. Kontaktpersonen är länken mellan riksorg och
lokalavdelning samt tar initiativ/ansvar för att tillsammans med
medlemmarna planera verksamheten lokalt.
Skicka gärna ett mail till vår ordf. med idéer, tips och förslag på
kontaktperson. Vi medverkar gärna på ett nystartsmöte. ☺

Gör Biofoto känt!
Gör PR för Biofoto

Aktuellt
från
Fotomässan

Vi behöver din hjälp!
Detta kan du göra på ett enkelt sätt.
Alla ni som har egna webbsidor – Sätt in en länk till Biofoto.
Alla ni som har utställningar – Skylta upp lite info och lägg infobroschyrer om Biofoto på synlig plats.
Ha alltid med dig info-material som du kan lämna till andra
intresserade fotografer. Ju fler vi blir ju aktivare kan vi bli i våra
olika lokalavdelningar och därmed få en positiv utveckling av
Biofoto Sverige. Broschyrer och affischer kan ni beställa gratis.
Det finns även möjlighet att genom några egna bilder få en
personlig prägel på infon. Beställ på:
arne.olsson@naturokultur.se

Aktuellt från Stockholmsmässan
Arne Berneklint skriver:
Jag har varit hela dagen idag och hängt upp 30 meter vägg plus
en monter. Vi har ca 180 bilder med på mässan. Det är 71
fotografer representerade på mässan.
Vi finns i monter A11:41, A11:52, A12:40, A12:41
Besök gärna vår utställning och monter. Träffa o snacka med
andra Biofotingar över en kopp kaffe.
Några goda exempel på de fina bilderna som finns där visas här i
nyhetsbrevet.

Har du inte fått Naturfotografen? Anmäl ev. adressändring till Arne Olsson arne.olsson@naturokultur.se

www.biofoto.se

Ett urval av de fina bilderna från Stockholmsmässan

Fotografer från vänster och
nedåt:
Anders Ahlin
Mikael Roos
Håkan Liljenberg
Lena Snabb
Johan Pontén
Ingemar Malmström

www.biofoto.se

