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Julhälsning från Lotta
Dags att betala in medlemsavgift för 2019
BioFoto-utställning på Stockholmsmässan 2019 tyvärr inställd
Norsk Naturfotofestival 2019 – rabatt på festivalpass till medlemmar,
sista chansen att få rabatten!
• Medlemsantal just nu
• Landsträff med årsmöte 2019
• Kommande aktiviteter

---------------------------------------------------------------------------------Lotta önskar God Jul
Naturen har dragit över sig ett tunt lager täcke av snö och nu gått i vintervila och
vaknar först när solen börjar värma den. Utanför fönstret är det full fart på fåglarna
som äter så mycket de kan i de få ljusa timmarna.
2018 börjar närma sitt slut och det är dags att knyta ihop säcken och göra ett avslut.
För BioFoto Sverige har det varit ett bra år med många aktiviteter i många av våra
avdelningar med utflykter, föreläsningar och utställningar. Och varmt välkomna alla
nya medlemmar, vi är nu över 500 ! Men inte förglömma er som varit med ett tag, vi
är ett härligt gäng som har olika kunskaper i bagaget och delar gärna till de som
behöver det.
På årsmöte i Nordingrå så lämnade Curt Leidig över ordförandeklubban till mig, ett

uppdrag som känns hedrande att få leda denna fina naturfotoförening. Och är det
något ni funderar över eller informera så är det bara att kontakta mig.
Jag ser med glädje inför nästa år vad den kommer att bjuda på, vad ni medlemmar
hittar på i era avdelningar. Jag hoppas också att jag få se många av er på
Landsträffen i maj i Stockholm där vi kommer ha vårt årsmöte.
Julen står nu för dörren med god mat och då kan det vara skönt med en promenad
så glöm inte kameran för vintern kan bjuda på många fina motiv.

Med det vill jag nu och styrelsen önska er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År.
Mvh Lotta Lund

---------------------------------------------------------------------------------Dags att betala in medlemsavgiften för 2019
Medlemsavgiften för 2019 är oförändrad. Betala helst 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)
Även under nästa år ingår naturligtvis vår fina medlemstidning

NATURFOTOGRAFEN
i medlemsavgiften.

---------------------------------------------------------------------------------Vårens BioFoto-utställning på
Fotomässan i Stockholm
Tyvärr är Fotomässan i Stockholm inställd i år. Arrangörerna räknar med att komma
igen 2020. Detta innebär ju tyvärr att vi inte kommer att kunna ha någon
fotoutställning där.

Vi siktar nu på 2020.
Mässgeneralerna Arne Berneklint och Kyösti Ylinen

---------------------------------------------------------------------------------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.
Så skynda på att anmäla dig innan årsskiftet!!!!!!!!!
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: http://www.nnff.no

---------------------------------------------------------------------------------Aktuellt medlemsantal
Medlemsantal i BioFoto Sverige just nu:

515

Det finns plats för många fler!
----------------------------------------------------------------------------------

Landsträff med Årsmöte 2019
Nästa år 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!
Plats: NOD-byggnaden, institutionen för Data- och systemvetenskap,
Borgarfjordsgatan 12, Kista
Program:
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.

---------------------------------------------------------------------------------Kommande BioFoto-aktiviteter landet runt
Göinge Naturfestival, Sibbhult 19 januari 2019
BioFoto Syd deltar med monter och liten bildutställning
Välkända naturfotografer visar bilder hela dagen
Dagskort till samtliga bildvisningar endast 100 kr!
Program och biljettbokning;
https://goinge.naturskyddsforeningen.se/naturfestival-2019/
Överskottet går till Naturskyddsföreningens projekt ”Rädda skogen”, pengarna går till
inköp av skyddsvärda skoga

Naturfotodagen i Västerås 16 februari

Naturfotodagen arrangeras av tidskriften Camera Natura.
BioFoto deltar med monter. Flertalet kända naturfotografer,
däribland vår egen Anki Hammar, visar bilder.
Bokning och information:
https://www.nortic.se/dagny/event/19618

Norsk Naturfotofestival i Ski, 8 - 10 mars 2019
Se ovanstående!

Naturfoto Södermöre, Bjursnäs bygdegård
(Kalmar) 16 mars 2019
”Fotofestivalen du inte trodde fanns!”
BioFoto Syd deltar med monter.
BioFoto-medlemmar deltar som bildvisare och
utställare.

Biljettbokning och information:
http://www.bildkungen.se/Naturfoto_Sodermore/FESTIVAL.html

BioFoto Sverige

