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Curts spalt 
 

Hej alla Biofotingar! 
BioFoto Sverige ångar på, 400 medlemmar innan året är slut är inte ett orealistiskt mål. 

 Som Arne skriver nedan, tipsa era fotokompisar om vårt fina erbjudande för nya 

medlemmar.  

Besök gärna Natur 2015 i Vårgårda, fotomässan i Stockholm eller Fotofestivalen i Eslöv. 

BioFoto finns givetvis på plats! Se våra fantastiska utställningar, gör ett besök i vår 

monter. Själv är jag på plats i Vårgårda och Eslöv och gläder mig åt att få träffa många 

biofotingar face to face! 

Glöm inte att kolla in hemsidan, www.biofoto.se,  här finns alla aktiviteter som är på gång 

runtom i Sverige.  

Naturfoto är ju fantastiskt roligt i sig, men upplevelsen blir ännu bättre med trevligt 

sällskap, så häng med på en fototräff med BioFoto! 

 Curt Leidig, ordförande 
 

 

 

 

 



Medlemsavgift 2016 
Nu är det tid att betala årsavgiften för 2016. Vid årsmötet beslöt vi om oförändrade 

avgifter. Betala senast 2015-12-31 
 

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 (2016) 

Ordinarie medlem – 500 kr 

Pensionär/student – 400 kr 

Familjemedlem – 100 kr 
 

 

Erbjudande till nya medlemmar 
Har du någon kompis eller bekant som du tror kan vara intresserad av att bli medlem i Biofoto? Då är 

det rätt läge när vi nu har ett erbjudande enligt följande: 

 

Bli medlem nu. 
 

Registrera dig och betala medlemsavgiften för 2016. 

 

Du får Naturfotografen nr 4 – 2015 på köpet. 
 
Erbjudandet är giltigt tom 2015-11-08. 
 

 

Årsmöte 2016 
Det är redan klart med tid och plats för årsmötet 2016. 

Datum är den 2-3 april. Biofoto Skaraborg är arrangör. Vid den här tiden äger det stora skådespelet 

”Trandansen vid Hornborgasjön” rum. Hornborgasjön och dess omgivningar är ett eldorado för 

naturfotografer. Vi använder Billingens Stugby som bas för helgens aktiviteter. Där håller vi årsmöte, 

visar bildspel, minglar och har trevligt. Det kommer säkert att bli möjlighet för olika intressanta och 

spännande aktiviteter i samband med årsmötet, boka in tiden i din kalender så att du inte missar denna 

fina möjlighet att träffa Biofotingar från hela landet. 

 

 

 

 

 

 



Gör Biofoto känt! 
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 info-broschyrer om Biofoto på synlig plats. 

Skriv på vår webbsida när du har utställningar eller andra aktiviteter. 

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.  

Kontaktpersonerna har nu affischer, dekaler och broschyrer. Ta kontakt med dem. 

Du kan även beställa hos: arne.olsson@naturokultur.se 
 

 

Festivaler 
Det är festivaler på många platser. Naturfoto är populärt. Biofoto är med överallt och visar upp sig med 

bilder och information. 

 

Naturfoto Vårgårda 30 – 31 oktober  

Fotofestival Eslöv 7 november  

Fotomässan Stockholm  6 – 8 november  

Naturfotodagen, Västerås helgen i vecka 6 2016 

Skånsk naturfotofestival i Hässleholm5 mars 2016 

Norsk NaturfotoFestival (NNFF) i Ski 11 -13 mars 2016 

 

 

Biofotodamer ställer ut 
Ett samarbete inom Biofoto Finland, Norge och Sverige med 20 damer från vardera land. Dessa ska 

medverka i en gemensam utställning som ska vandra runt i alla tre länderna. Vi tjejer kan också 

fotografera men tyvärr så märks vi inte lika mycket. Procenters utställning med 48 kvinnliga 

naturfotografer fick en stor uppmärksamhet när den visades. 

Heidi Holmlund, representanten från Finland har kontakt med Kulturkontakt i Norden som kommer att 

vara en del i detta projekt. Hon har även kontakter med en reklamfirma. 

Information har varit publicerad på vår webb och mail har skickats ut. Sveriges 20 kvinnliga 

naturfotografer är rekryterade. Vi ser med spänning fram emot nästa steg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


