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Våra lokalavdelningar

Bli medlem i Biofoto:

Biofoto Sverige har idag tio
lokalavdelningar.

Gå in på:
www.biofoto.se

• Bergslagen
• Gävle-Dalarna
• Norr
• Uppland
• Skaraborg
• Stockholm
• Syd
• Värmland-Dal
• Väst
• Öst
De bedriver sin verksamhet självständigt och vill du veta mer om
aktuella aktiviteter går du in på
respektive lokalavdelning på vår
webbplats. Där kan du också hitta
uppgift om kontaktpersoner.

Medlemsavgifter per år
Ordinarie medlem – 500 kr
Pensionär/student – 400 kr
Familjemedlem – 100 kr
Biofoto Sveriges Plusgirokonto
1360935-9
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BioFoto Sverige
Förening för Naturfotografer
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Om Biofoto Sverige

Naturfotografen

Etik

Föreningen BioFoto är öppen för alla som
är intresserade av naturfotografering såväl amatörer som professionella.

Biofoto Sverige är en fristående ideell
förening för personer med intresse för
naturfotografi.

Med runt 1500 entusiastiska medlemmar
är BioFoto en av de största föreningarna
för naturfotografer i Norden.

Föreningens huvudsyfte är att värna
naturfotografin.
Varje enskild medlem i Biofoto Sverige har
ett ansvar att naturens värden alltid
kommer i första hand.

Föreningen bildades i Norge 1979, och har
som mål att vara såväl ett socialt som
fackmässigt forum med den goda naturbilden i centrum.

Vid all landskaps- och övrig naturfotografering skall medlem visa hänsyn
och undvika att orsaka störningar och
skada i naturen. Det gäller särskilt de
perioder när djur- och fågellivet är känsligare än under övriga tider av året.

BioFoto är idag en nordisk förening för
naturfotografer som finns i Norge, Sverige
och Finland.
www.biofoto.no, www.biofoto.se, www.biofoto.fi

Biofoto Sverige samarbetar med övriga
Biofoto-föreningar i Norden. I Sverige
finns 10 lokalavdelningar med närmare
500 medlemmar.

Naturfotografen ingår i din medlemsavgift,
utkommer 4 ggr/år och innehåller ca 70
sidor/nr.

Verksamheten inom BioFoto bedrivs
genom fototräffar, resor, seminarier,
kurser, tävlingar och utställningar. Vi
medverkar på mässor och festivaler för att
sprida information om naturfotografering
och om Biofoto.

Naturfotografen är en källa till inspiration
och utveckling av naturfotot.
Medlemmarna delar med sig av sin
kunskap och erfarenhet när det gäller
foto, bildbehandling, fina platser och
teknik.

Naturfotografen” är den gemensamma
naturfototidningen skapad av och för
Biofotos medlemmar i Norden.

För både erfarna och nya naturfotografer
finns det massor av kunskap och
inspiration att hämta i varje nummer.
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