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---------------------------------------------------------------------------------Lotta har ordet
Hej Biofotomedlemmar!
Vi har nu lämnat sommaren bakom oss, en sommar som går till historien som
en av de varmaste och torraste. Men nu är hösten kommen med en färgprakt
som är helt sagolik. Och ni har kanske som jag låtit kameran få vila över
sommaren, men nu är det hög tid att ta fram den och dokumentera höstens
alla färger.

Många mässor är på gång och en av de största för naturfotografer är Vårgårda
Naturfotofestival, där vi kommer att vara på plats med en monter samt
bildutställning, har du chansen så åk!
För er som bor lite mer norröver kommer vi att vara med Cyberphotos
PhotoExpo den 27 okt, där det kommer vara föreläsningar, utställningar mm.
och där vi ställer upp med monter samt bilder som avdelning Norr ordnar.
I våra avdelningar anordnas också många trevliga utflykter och föreläsningar,
som alla medlemmar är välkomna på oavsett vart man bor i landet.
Och där vill jag skicka ett stort tack till alla engagerade medlemmar där ute som
ordnar detta, tack!
Har ni tips om fina platser att besöka eller en duktig föreläsare, ta kontakt med
en lokalansvarig och berätta, de tar tacksamt emot tips.
Du kanske har en kompis som gillar att vandra i naturen och ta bilder men inte
är medlem i BioFoto? Berätta om vår förening och att man nu betalar man halv
medlemsavgiftavgiften fram till årsskiftet, plus att man får vår fina tidning.
Vi börjar nu nära oss den magiska talet 500 medlemmar, känns otroligt roligt
att vi är så många som älskar att vara i naturen med sin kamera.
Ha det gott nu så ses vi där ute.
Lotta Lund
ordförande

---------------------------------------------------------------------------------Nya medlemmar 2018
Vi har under 2018 fått ett stort antal nya medlemmar i BioFoto Sverige. Det är
verkligen roligt och inspirerande att så många har valt att bli medlemmar!
Varmt välkomna alla nya medlemmar, hoppas ni kommer att få stort nöje av
ert medlemskap!
Just nu har ni nått målet på 500 medlemmar i BioFoto Sverige! Fantastiskt!
Resten av året betalar ny medlem 250:- i medlemsavgift och får då nr 3 o 4 av
Naturfotografen. Passa på att prata med dina kompisar om medlemskap.
Ta med dig infobroschyrer om BioFoto när du går på föreläsningar, utställningar
etc. och lämna till dem som är intresserade.
Broschyr i pdf finns att ladda ner på http://www.biofoto.se/om-3/

----------------------------------------------------------------------------------

Fototävling 2018
Nu är det hög tid att skicka in bidrag till årets fototävling.
Tema denna gång är: Två av samma sort
(Som vanligt kommer temat att tolkas generöst)
En bild per deltagare. Skriv gärna en förklarande text till bilden och ditt namn.
Tävlingen är öppen för alla BioFoto:s medlemmar. Skicka in ditt bidrag på mail
till fototavling@biofoto.se
Bilderna skall vara i Jpeg-format. Storlek 1200 px på höjden (bredd beroende på
bildens proportioner) Normala 2:3-bilder blir då 1200×1800 för liggande och
800×1200 för stående. Färgrymd sRGB.
Bidragen skall vara inskickade senast den 30 oktober 2018. Döp filen med ditt
namn.
Resultatet presenteras senast 1 Januari 2019 och kommer att publiceras på vår
hemsida. Vi utser 3 st. vinnare vid varje tävling. Årets vinnare kommer att
publiceras på BioFotos hemsida och även på Scandinavian Photos hemsida.
Eventuellt kommer de tre vinnande bidragen kommer att hängas i butiken.
1:a pris Presentkort på 1000 kr på Scandinavian Photo
2:a pris Presentkort på 500 kr på Scandinavian Photo
3:e pris Presentkort på 250 kr på Scandinavian Photo
1:a och 2:a pris är sponsrade av Scandinavian Photo och 3:e priset är sponsrat
av BioFoto Sverige
I juryn sitter Arne Berneklint och Olle Bjernulf. Till tävlingen kommer det att
knytas ytterligare 2 jurydeltagare.

---------------------------------------------------------------------------------Naturfotofestivalen i Vårgårda
BioFoto deltar som vanligt på Naturfotofestivalen
i Vårgårda, som i är äger rum den 2 – 3 november.
Vi har dels en monter i utställningshallen, dels en
bildutställning på 3 st. skärmar. Där visas en
mängd fina naturbilder, inskickade av BioFotomedlemmar.
Gör gärna ett besök, Vårgårda fotoklubb har satt ihop ett intressant
festivalprogram. Mer info finns här: https://festival.vgfk.se/festivalprogram/
OBS! Vi behöver lite hjälp med avlösning i montern. Kontakta Curt Leidig om
du har möjlighet att hjälpa till någon timme under lördagen.

----------------------------------------------------------------------------------

PhotoExpo i Umeå
BioFoto Norr är på plats på PhotoExpo i Umeå med monter och bildutställning.
Gör ett besök på Nolia i Umeå den 27 oktober om du har vägarna förbi!
PhotoExpo arrangeras av CyberPhoto, mässan kommer att bjuda på massor av
roliga möten, föreläsningar, inspiration och bra erbjudanden för dig som är
intresserad av foto och film, outdoor och mobiltelefoni så missa inte tillfället
att titta in. Mer info finns här: https://www.cyberphoto.se/expo

---------------------------------------------------------------------------------Fotomässan i Stockholm 2019
Nordens största fotomässa återkommer i Stockholm den 22 – 24 mars 2019.
Som vanligt kommer BioFoto att finnas på plats med monter och en stor
bildutställning. Alla medlemmar kommer att få möjlighet att skicka in bilder till
utställningen, mer info om detta kommer på hemsidan och i kommande
nyhetsbrev.
Info om Fotomässan: https://www.fotomassan.se/

---------------------------------------------------------------------------------GDPR (Dataskyddsförordningen)
BioFoto Sverige har uppdaterat och anpassat sina rutiner för hanteringen av
personuppgifter, för att uppfylla kraven i den nya Dataskyddsförordningen.
Mer om detta kommer inom kort att finnas på hemsidan: www.biofoto.se

---------------------------------------------------------------------------------Etiska riktlinjer för medlemmar i BioFoto Sverige
Vid årsmötet i Nordingrå den 26/5 2018 fastställdes nya etiska riktlinjer för
medlemmarna i BioFoto Sverige. Dessa riktlinjer skall vara en hjälp för
medlemmarna i BioFoto att agera etiskt i naturen samt att vägleda andra.
Var en god ambassadör för naturen genom att agera som en förebild. Sprid
naturglädje, omtanke om naturen och kunskap om sårbara arter och miljöer.
Sörj för att dina bilder kommer naturen tillgodo.
Läs hela dokumentet här: https://www.biofoto.se/etiska-riktlinjer/

---------------------------------------------------------------------------------Vakanser i lokalavdelningarna
Av olika skäl saknar vi för tillfället tyvärr lokalavdelningsansvariga i några
lokalavdelningar. Det gäller avdelningarna i Väst, Skaraborg och Bergslagen!
För att den lokala verksamheten skall fungera, krävs att någon eller några
personer tar på sig ett litet extra engagemang, för att samordna och vara
avdelningens kontakt gentemot styrelsen. Styrelsen hoppas att några inom
dessa områden kan tänka sig att hjälpa till genom att åta sig denna roll inom
lokalavdelningen! Tag kontakt med vår ordförande Lotta Lund om du vill göra
en insats för BioFoto!

---------------------------------------------------------------------------------Material till NATURFOTOGRAFEN
Visst skulle det vara trevligt med ännu mer
svenskt material i vår medlemstidning
Naturfotografen! Tidningen är ju tänkt att vara
en kanal där BioFoto-medlemmar kan publicera
sina egna bilder och bildreportage.
Redaktionen efterlyser i första hand
bildreportage som handlar om svensk natur.
Även artiklar om (foto)teknik är av intresse.
Har du något material som du vill se publicerat i
Naturfotografen, tveka inte att ta kontakt med
Arne Berneklint, som är länken mellan BioFoto
Sverige och redaktionen i Norge.
NATURFOTOGRAFEN blir vad vi själva gör den
till!

BioFoto Sverige

