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Curt har ordet
Hej alla medlemmar i BioFoto Sverige!
Året 2016 är snart till ända, jag hoppas att ni alla har haft någon eller några goda
upplevelser med BioFoto även under detta år. Kanske som deltagare i en fototräff,
kanske haft möjlighet att ställa ut någon bra naturbild eller publicerat på hemsidan eller
Facebook, eller kanske bara genom att bläddra i tidningen Naturfotografen. Oavsett
vilket, är det min och styrelsens förhoppning att få välkomna er som medlemmar i
föreningen även under nästa år. Hoppas vi ses under 2017!
Personligen hoppas jag på en vinter med snö och lite kyla här i vårt sydligaste landskap,
där jag befinner mig. Känns som det var länge sen sist. Lite vinterbilder skulle verkligen
sitta fint!
God Jul & Gott Nytt År!

Curt Leidig
ordförande

Årsmöte 12 – 14 Maj 2017
Biofoto Syd hälsar välkommen till Skåne och Österlen. Skåne Tranås blir platsen för
årsmötet.
I Naturfotografen nr 2 2015 kan du läsa mer om Österlen och Biofoto Syd. Har du inte
den här tidningen så finns den som pdf på vår webbsida under rubriken
”Naturfotografen”.
Mer info finns också på www.biofoto.se.
Preliminärt program för årsmötet 2017, 12 – 14 maj i Skåne Tranås:
Fredag 12 maj
kl. 18:00: Kvällstur till Fyledalen,
Lördag 13 maj
kl. 05:00: Morgontur till Haväng och Sträntemölla
kl. 14:00: Årsmötesförhandlingar
kl. 16:30: Middag
kl. 18:00: Bildvisning
Söndag 14 maj
Alt. 1) kl. 06:00: Hallamölla
Alt. 2) kl. 06:00: Christinehov
Alt. 3) kl. 06:00: Fyledalen
Mer info senare men boka in dagarna i din kalender.
Välkomna hälsar Biofoto Syd

Aktiviteter inom Biofoto.
BioFoto-aktiviteter, början av 2017
14 jan. Planeringsmöte i Biofoto Syd.
21 jan. Göinge Naturfestival. Biofoto Syd medverkar med info och en liten utställning.
Mer info: http://goinge.naturskyddsforeningen.se/naturfestival-2017/
21 jan Stendörrens naturreservat
27 – 29 jan Vinterträff i Gysinge
4 feb. Naturfotodagen i Västerås, BioFoto på plats med monter.
Många intressanta bildvisare, bl.a. Serkan Günes, Magnus Nyman, Tore Hagman m.fl.
Mer på www.trippus.se/eventus/userfiles/74957.pdf
17-19 mars Norsk Naturfotofestival i Ski
Ett flertal bildvisningar av toppklass. Mer på www.nnff.no
I övrigt, håll koll på ”Kalendern” på vår webbsida. Du kan vara med alla på aktiviteter som
du är intresserad av, i vilken lokalavdelning som helst, även i Norge o Finland.

Facebooksgrupper
Biofoto är aktiv på Facebook. Våra tre nordiska organisationer finns med. Likaså är alla
lokalavdelningar i norden med. Det är en viktig källa till information. Våra damer i norden
har genom att samarbeta kring utställningen ”Sixty chicks” också skapat en
grupp. Denna är nu öppen för alla damer inom Biofoto i hela norden. Ett
bra exempel på ett fungerande samarbete över gränserna.
Kolla gärna mer på webbsidorna www.biofoto.se www.biofoto.no www.biofoto.fi
Det är fantastiskt att vara medlem i en skandinavisk fotoorganisation för ”alla”
naturfotografer

Naturfotografen
Vår ”medlemstidning” Naturfotografen är en tidning som alltid innehåller fina bilder,
intressanta artiklar och reportage. Medlemstidning innebär att det är medlemmarna som
tillsammans skapar denna. Vi har haft flera fina presentationer av våra lokalavdelningar
där medlemmarna har kunnat bidra med bilder och artiklar om sina smultronställen och
intresseområden. Du har möjlighet att själv eller tillsammans med någon kompis skriva
artiklar och bifoga bilder. Christer Sjöberg är kontakten mellan redaktionen och
medlemmarna. Han ger dig all hjälp och stöd du kan behöva. Tag gärna kontakt med
Christer christer.sjoberg(at)skola.vasteras.se. Naturligtvis kan du också ta direktkontakt
med redaktionen.

Medlemsökning
Just nu är vi 470 medlemmar i Biofoto Sverige. Detta är glädjande och vi kan bli fler!
Berätta om Biofoto för dina vänner. Gör reklam på dina arrangemang och utställningar.
Presentationer som du kan använda finns på www.biofoto.se/om-3/ både i powerpoint
och pdf.
Infobroschyr som pdf finns på samma plats för nedladdning. Denna samt övrigt
infomaterial och dekaler kan du beställa från arne.olsson@naturokultur.se

Medlemsavgift 2017
Glöm inte att betala din medlemsavgift senast 31/12 2017
Se tidigare mail om medlemsavgiften.

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

