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Vårens BioFoto-utställning på Fotomässan i Stockholm 
Fredag den 22 mars – Söndag den 24 mars 2019 
 
Nu börjar vi närma oss 2019 års Fotomässa i 
Stockholm. Förra året blev ett mellanår  där vi 
inte var representerade, då mässan flyttades 
från hösten till våren, men nu är vi tillbaka. 
Denna gång är Fotomässan tillsammans med 
Vildmarksmässan Explore och Nordiska  
Trädgårdsmässan, så det kommer att bli mycket folk, säkert över 50000 besökare 



Förra gången hade vi nästan 40 meter vägg på Fotomässan. Till våren  kommer vi säkert ha 
lika mycket, Ylle brukar alltid lyckas förhandla till sig lite extra meter, så jag hoppas på det 
även detta år. Förra gången var 117 fotografer representerade och vi hoppas på att i år slå 
den siffran och komma över 125 fotografer från samtliga lokalavdelningar. Borde kunna gå 
med tanke på att vi nu är över 500 medlemmar i BioFoto Sverige. 
Stockholmsmässan äger rum i Älvsjö den 22-24 mars. 
Parallellt med Fotomässan går även i år Nordiska Trädgårdsmässan, som ger dig allt inom 
trädgård. 
Förra året besöktes Trädgårdsmässan av över 50000 besökare, så den 
kommer att dra ytterliga besökare till fotomässan. 
Entrébiljetten gäller båda mässorna (gäller endast fredag-söndag). 
I år kommer vi att ha liksom förra året ett utökat område för bilder. Vi kommer att vara 
lokaliserade i Fotomässans hall på samma ställe som förra gången, en riktig kanonplacering. 
För att få utställningen enhetlig kommer vi att som förra året producera alla bilder centralt. 
Alla bilder kommer att utgå från format 329 x 483 mm (A3+) och vara monterade på 5 mm 
kapaskiva. Vi kommer inför årets mässa även ha ett antal bilder i A2 format. Vi behöver ett 
stort antal bilder från så många som möjligt för att kunna göra ett bra urval till utställningen. 
Skicka gärna flera bilder men högst 10 bilder per fotograf, så har vi några att välja på. 
Förra året hade vi över 200 bilder med mellan 1 och 5 bilder per fotograf till Stockholm. Då 
kom det in över 1000 bilder, så intresset är stort. Alla som skickar in bilder kommer att få 
plats med minst 1 bild. 
De fotografer som fått bilder antagna att hängas på Fotomässan i Stockholm kommer att 
meddelas för att eventuellt skicka in en mer högupplöst fil. Filen kan vara i Tiff eller Jpeg. 
Kostnaden för bilden står varje fotograf för och blir ca 350 kr inkl. moms för A3+ och ca 450 
kr inkl. moms för A2. 
Bilden skickas efter mässan till er mot en portokostnad. 
Bilderna skickas till arne.berneklint@biofoto.se . Märk mailet med 
”Fotomässan”. Första gången går det bra att skicka en fil för skärmen alltså en relativt 
lågupplöst bild. Vi har tillgång till dropbox så du kommer att kunna skicka en större fil 
senare. 
Bidragen skickas in senast 10 januari helst tidigare så får vi lite mer tid att göra urval. 

 
Mässgeneralerna Arne Berneklint och Kyösti Ylinen 
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Norsk Naturfotofestival 8 – 10 mars 2019 i Ski   

 
 
BioFoto-medlemmar får 300 kr rabatt på festivalpass till Norsk 
Naturfotofestival som äger rum i Ski den 8 – 10 mars 2019.  
 
För att få rabatten måste du anmäla dig via nedanstående länk, senast 31/12 
2018. 
 
https://deltager.no/ebnorsk_naturfotofestival_2019_08032019 
 
 
OBS! Denna länk är endast avsedd för medlemmar i BioFoto. Får inte publiceras 
offentligt i något media! 

 
Festivalen är ett samarrangemang mellan BioFoto Norge och Norske 
Naturfotografer. 
 
Läs mer om festivalen i bifogat PDF-dokument! 
 

----------------------------------------------------------------------------------
Medlemsavgift 2019 
 
Medlemsavgiften för 2019 är oförändrad. Betala 

gärna in din avgift senast 2018-12-31. 
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 adress/mailadress får du gärna ange 
även detta. Alt. meddela via mail. 
Medlemsavgifter per år: 
Ordinarie medlem – 500 kr 
Pensionär/student – 400 kr 
Familjemedlem – 100 kr (utan tidning) 

 

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

https://deltager.no/ebnorsk_naturfotofestival_2019_08032019


Aktuellt medlemsantal 

 
Medlemsantal i BioFoto Sverige just nu:   507 st. 

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

Landsträff med Årsmöte 2019 

 
Nästa är blir det BioFoto Stockholm som arrangerar årsmötet 2019, datum för detta är 25:e 

– 26:e maj 2019.  

 

Boka tiden i din kalender redan nu! 
 

Preliminärt Program för Landsträffen i BioFoto Sverige 2019-05-25 – 26 

 

Plats: 

NOD-byggnaden, institutionen för Data- och systemvetenskap, Borgarfjordsgatan 12, Kista 

Lördag 25 maj 

• 11.30  Registrering, fika 
• 12.30 Introduktion och information 

o Uno Fors hälsar välkomna och ger praktisk information – 5 minuter 
o Arne Berneklint och resten av styrelsen – 25 minuter 

• 13.00 Årsmöte 
• 15.00 Föredrag av etologen och fotografen Johan Lind/N, docent i etologi på 

Stockholms universitet 
• 16.00 Avslut 
• 18.30 Gemensam middag  

 
Söndag 26 maj 

• Utflykt till Nackareservatet/Hellasgården under ledning av Kim Forchhammer,  
medlem i BioFoto Stockholm 

• Start kl. 09.00, slut cirka 15,00 (men man kan lämna tidigare om man så vill). 
• I reservatet finns allt från skogar, sjöar till berg och naturligtvis djur och fåglar. Så här 

års är det inte ovanligt med storlom och andra fåglar i sjöarna. 

 
 
 
BioFoto Sverige 


