
 

 
BioFoto Sverige - Verksamhetsplan 2017 
 
Verksamheten inom BioFoto Sverige skal i huvudsak bedrivas i respektive 
lokalavdelning. Styrelsens uppgift är att vara ett stöd till lokalavdelningarna samt agera 
sammanhållande och drivande för föreningens gemensamma verksamhet.  
Med detta dokument beskriver styrelsen de planer man har för föreningens verksamhet 
inom det närmaste verksamhetsåret. Verksamhetsplanen beskriver i huvudsak de 
aktiviteter som styrelsen planerar på riksplanet. Denna verksamhetsplan ligger också 
delvis till grund för den ekonomiska budgeten. 
Prioriterade områden är: 
- Verksamheterna i lokalavdelningarna. 
- Medlemsvärvning 
- Information om Biofoto i samband med mässor och andra 
fotografiska arrangemang. 
- Stimulera till att ytterligare lokalavdelningar bildas 
Styrelsen kommer även att verka för ett utvecklat samarbete med systerföreningarna i 
Norge och Finland. 
  

Utvecklingsplaner för lokalavdelningar  
Lokalavdelningarnas verksamhet ska vara öppen för samtliga medlemmar i föreningen. 
Lokalavdelningarnas planerade verksamhet ska publiceras på föreningens hemsida så 
att alla medlemmar ska kunna ta del av dessa.  
Nya lokalavdelningar tillkommer i den takt vi finner personer som är villiga att engagera 
sig. I årets budget finns avsatt 30 000 kr för lokalavdelningarnas verksamhet. Dessa 
medel hanteras i regel av styrelsen och utbetalas efter styrelsebeslut, men det finns även 
en möjlighet för en lokalavdelning att söka och disponera medel i förskott. Dessa 
förskottsmedel skall redovisas årligen före revisionen. 
 

Web och Internet  
Huvudsyftet med hemsidan är att den ska vara en central länk i kommunikationen mellan 
medlemmar både på riks- och lokalplanet. De direkta kostnaderna för webbplatsen är ca. 
4 000 kr per år. Styrelsen utser innehållsansvarig för websidan inom sig. 
Det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att förbättra hemsidan. Följande 
förbättringar kan vara tänkbara.  
 

 

 

 

dehantering (så att vi slipper exponera e-postadresser)  

 
 
Utöver information på hemsidan utgår årligen ett antal nyhetsbrev via e-post direkt till 
medlemmarna. 
 
Nästan alla lokalavdelningar har även egna Facebook-grupper. 
 
 



Tidningen ”Naturfotografen”  
För det kommande året kommer medlemstidningen Naturfotografen att fortsätta 
distribueras som tidigare. 4 nummer per år till en sammanlagd kostnad av ca 60 kr per 
nummer (exkl. porto). Naturfotografen utges och ägs av BioFoto Norge.  
Den totala kostnaden för Naturfotografen är budgeterad till 134 000 kr. I kostnaden ingår 
även ett antal extra exemplar som är avsedda för försäljning och marknadsföring. 
Tidningen ingår som tidigare i medlemsavgiften. 
Alla medlemmar har möjlighet att skicka in och få publicerat bilder/artiklar i tidningen. 
Vad som publiceras avgörs av tidningens redaktör.  
 

Utställningar och mässor  
Föreningens planer är att medverka på ett antal fotomässor/fotoarrangemang under året. 
Syftet med detta är att:  

föreningen och dess verksamhet för intressenter inom naturfotografin. 

 

 
 
Styrelsen har till uppgift att fortlöpande bevaka vilka mässor/fotoarrangemang som är 
aktuella och av intresse för föreningen.  
 
Aktuella mässor under 2017 - 2018:  

 Vårgårda naturfotofestival 

 
 

 

 

 Fotofestival Eslöv  
 

 
Efter styrelsebeslut kan även andra arrangemang komma att bli aktuella för deltagande. 
 

För deltagande på mässor/fotoarrangemang finns avsatt 25 000 kr i årets budget. 
 

Landsträffar  
Styrelsen har till uppgift att fortlöpande planera landsträffar. Målet är en landsträff om 
året. 
 

Årsmöte  
Skall enligt stadgarna arrangeras av styrelsen utsedd lokalavdelning senast 30/6  
 

Tävlingar  
Minst en fototävling genomförs under året. Resultat och bilder presenteras på hemsidan. 
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