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Kallelse till årsmöte 2015
Du kallas/inbjudes till årsmötet 2015-04-25 i Gysinge.
Det är lokalavd Gävle Dalarna som ansvarar för de praktiska
arrangemangen i samband med årsmötet. Årsmöteshandlingar
kommer att mailas till dig innan årsmötet.
Förslag till stadgeändringar och motioner ska vara styrelsen
tillhanda senast 2015-03-14. Skicka via mail till:curt@leidig.se
Mer info kommer senare att läggas ut på webbsidan men boka
redan nu in helgen i din kalender.

Biofoto Väst

Biofoto Väst

Välkommen på BioFoto Väst´s uppstartsträff inför 2015. Vid
detta tillfälle planerar vi tillsammans avdelningens verksamhet
under 2015.
Tidpunkt: Lördagen den 31 januari, 2015, kl. 12:00 – 16:00
Plats: Mölndals Folkets Hus
Program:
Info om Biofoto Sverige och verksamheten
Verksamheten i Biofoto Väst 2015. Förväntningar och idéer.
Val av ledningsgrupp och kontaktperson.
Fika (Biofoto bjuder)
Deltagarnas egna bilder, visningar och diskussioner.
Avslutning ca 16.00
Välkommen!

Ett stort grattis!
Fotokonkurransen

Vi gratulerar Allan Wallberg som vann den norska konkurransen.
Efter fyra rundor stod han som slutsegrare.
Det var sista året för tävlingen i den här formen.

www.biofoto.se

Fototävlingen 2014
Fototävlingen
Skog och myr

Sammanlagt hade det inkommit 193 bidrag till tävlingen från alla
avdelningar i Sverige.
1:a Frode Wendelbo
2:a Lars-Erik Boberg
3:a Ing-Marie Sjödin
Vi säger grattis till vinnarna och till de som fått
hedersomnämnande.
Se bilderna på www.biofoto.se

Biofoto Sverige och Finlands fototräff
Resa till Åland

En träff på Åland 14-17 maj med våra vänner i öst på vårfagra
Åland under Kristhimmelsfärds helg, visst låter det trevligt.
14-17 maj umgås vi, besöker intressanta ställen och fotograferar
från tidig morgonljus till sen kväll och äter gott.
Läs mer i mailet bif pdf. Samt på webben.

Islandsresa

Islandsresa

Denna resa är i första hand avsedd för medlemmar i BioFoto.
Thomas Atterdal och Arne Berneklint medföljer på resan som
guider. Mer info på webben. Några platser kvar.
Inriktningen på resan är att fotografera landskap, fåglar och
naturligtvis uppleva den fantastiska naturen på Island!
Hör gärna av dig med frågor antingen till Thomas Atterdal (072 –
23 55 200) eller Arne Berneklint (070 – 523 41 21).

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

Naturfotodagen Västerås 7 mars
Naturfotodagen
Västerås

En dag med många fina bildvisningar. Biofoto finns med på plats
med en monter och informerar om Biofoto – Förening för alla
naturfotografer. Det är Biofoto Bergslagen som ansvarar för
montern. Besök dem gärna. www.cameranatura.se

Gör Biofoto känt!

Gör PR för Biofoto

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 infomaterialet.
Beställning till: arne.olsson@naturokultur.se

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

www.biofoto.se

