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Nyhetsbrev Nr 2, 2019
Hej alla medlemmar i BioFoto Sverige!
Återigen har det blivit dags för ett nyhetsbrev från BioFoto Sverige.
Nyhetsbrevet går ut till samtliga medlemmar, även till de få som inte har e-post.
Syftet är att sprida information och nyheter från föreningen, också till de medlemmar
som inte besöker vår hemsida eller Facebook så ofta. Trevlig läsning!
Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig sommar!
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BioFoto´s årsmöte har hållits i Stockholm
Styrelsen i BioFoto Sverige 2019
BioFoto-damernas utställning på Fotografiska i Hallstahammar
Dags att skicka in bilder till vår utställning i Vårgårda
Medlemsantal just nu
BioFoto 40-års jubileum
• Kommande aktiviteter i BioFoto
• BioFoto´s etiska riktlinjer
• Lite om BioFotos hemsida

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

BioFoto´s årsmöte 2019 i Stockholm
Detta år var det lokalavdelning BioFoto
Stockholm som hade tilldelats uppdraget att
arrangera landsträffen med årsmötet.
Förutom de formella årsmötesförhandlingarna
erbjöds ett program med bildvisning/föredrag
av den välkända naturfotografen Johan Lind.
På söndagsmorgonen arrangerades en
fotoutflykt till Nackareservatet under initierad
ledning av Kim Forchhammer.
Årsmötet ägde rum den 25 maj i fina lokaler i
Kista.
Tack till lokalavdelning Stockholm för de fina
arrangemangen!

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

Styrelsen i BioFoto Sverige 2019
Styrelsen skall inom ramen för föreningens stadgar och årsmötets beslut
svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.
Styrelsen i BioFoto Sverige består av nio ledamöter. Ordförande väljs på ett år,
övriga ledamöter väljs på två år, så att årligen hälften av dem är i tur att
ersättas:
Styrelsens sammansättning 2019:
Ordförande: Lotta Lund, Strömsbergs bruk
Jenny Pettersson, Bålsta (nyval)
Fredrik Kols, Nacka (nyval)
Arne Berneklint, Täby (omval)
Fredrik Nordenskjöld, Stockholm (fyllnadsval 1 år)
Curt Leidig, Ödåkra (omval)
Brita Edberg, Domsjö (kvarstår 1 år)
Maria Malmström, Karlstad (kvarstår 1 år)
Kyösti Ylinen, Hofors (kvarstår 1 år)
Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna finns på hemsidan www.biofoto.se

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

BioFoto-damernas utställning på
Naturfotografiska i Hallstahammar
I Hallstahammar på Naturfotografiska pågår nu
utställningen Spår där 40 st. Biofotodamer från
Norge, Sverige och Finland ställer ut.
Människan har alltid lämnat spår efter sej i naturen. Dystra nyheter om
utdöende arter i en allt kraftigare klimatförändring och nedskräpningen av
haven och naturen ger oss ångest!
Avsikten med utställningen Spår är att väcka tankar, inge hopp och hjälpa att
hantera miljöångesten. I bästa fall kan ångesten vändas till en resurs. Alla kan
påverka sina egna spår genom bättre val enligt egna möjligheter.
Naturfotografering har påståtts försköna naturens verkliga tillstånd. Spårutställningens bilder lämnar inte rum för missförstånd. Vackra och känslofyllda
bilder väcker motstridiga och beklämmande känslor hos betraktaren.
Motstridigt är också människans liv på jorden: en vacker och värdig
samexistens, men samtidigt en stor förstörande kraft.
Från den 25 maj till 14 september finns utställningen att ses på
Naturfotografiska i Hallstahammar, en utställning värd att se!
När utställningen är över kommer dessa bilder att auktioneras ut och det sker
den 14 september och pengarna kommer gå till Baltic Sea Action Group som
arbetar för att få tillbaka den biologiska mångfalden i Östersjön bl.a.
För att kunna auktionera ut dessa bilder behövs det intresserade köpare,
enskilda personer eller företag mm så sprid detta och hör er för om det finns
intressenter där ute.
Auktionsutroparen kommer vara Pekka Heino
Auktionskatalog;
https://www.biofoto.se/wp-content/uploads/2019/05/katalog_auktion_digital.pdf

Naturfotografiska i Hallstahammar:
https://www.hallstahammar.se/underwebb/naturfotografiska

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

Dags att skicka in bilder till utställningen i Vårgårda

Från Vårgårda-utställningen 2018
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Nu börjar vi närma oss 2019 års Naturfotofestival i Vårgårda. Förra året var det
ett stort intresse på fotofestivalen i Vårgårda. Vi hade bilder i vår monter samt
på utställningsskärmar. Naturfotofestivalen i Vårgårda äger rum 1-2 november.
För att få utställningen enhetlig kommer vi att som förra året producera alla
bilder centralt. Alla bilder för utställningsskärmarna kommer att utgå från
format 329 x 483 mm (A3+) och vara monterade på 5 mm kapaskiva. I montern
kommer vi att ha 420x594 (A2). Vi kommer att ha plats för 16 st A3+ samt ca 24
A2. Vi behöver ett antal bilder från så många som möjligt för att kunna göra ett
bra urval till utställningen. Skicka gärna flera bilder men högst 5 bilder per
fotograf, så har vi några att välja på. De fotografer som fått bilder antagna att
hängas på Naturfestivalen i Vårgårda 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 375 kr inkl. moms för A3+ och ca 450 kr
inkl moms för A2. Bilden skickas efter mässorna till er mot en portokostnad.
Bilderna skickas till arne.berneklint@biofoto.se . Märk mailet med
”Vårgåra+Ditt namn”. 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 september helst
tidigare så får vi lite mer tid att göra urval.
Mässgeneralerna Arne Berneklint och Kyösti Ylinen

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

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

464

Vi är fortsatt Sveriges största förening för naturfotografer!
Efter ett årsskifte är det normalt att ett antal medlemmar av olika skäl väljer att
avsluta sitt medlemskap i föreningen. Ett tack till dessa för den tid som de har
valt att vara medlemmar.
Samtidigt har vi under våren haft en stor tillströmning av nya medlemmar. Ett
särskilt varmt välkommen till alla nya medlemmar! Hoppas ni kommer att ha
stor glädje och nytta av medlemskapet!

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

BioFoto 40-års jubileum!
BioFoto startade i Norge 1979 och har som mål att vara ett fackligt och socialt
forum med den goda naturbilden i centrum.
BioFoto Sverige startade som en lokalavdelning inom den norska föreningen,
fr.o.m. 2011 är vi en fristående förening.
För att uppmärksamma de 40 åren, kommer BioFoto Norge att ge ut en
jubileumsbok till hösten. Det blir en bok som skall hylla naturen utifrån
BioFoto-medlemmarnas blick. Boken skall inspirera och ge idéer om hur man
både kan fotografera och på olika sätt njuta av naturen.
Alla medlemmar har haft möjlighet att bidra med bilder och text till den
kommande boken.
Jubileumsboken kommer att skickas ut till alla medlemmar under hösten,
istället för nr. 4 av NATURFOTOGRAFEN.

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

Kommande BioFoto-aktiviteter landet runt
Naturfotoutställning i Vindeln.
BioFoto Norr har en pågående naturfotoutställning i Vindeln.

BioFoto Norr´s naturfotoutställning i Vindeln
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Fotoutställningen ”Logen” inom Kvarnområdet i Vindeln återkommer även
innevarande år. Utställningen är ett gemensamt projekt mellan Umeå
Fotoklubb, Vindeln Fotoklubb, F’labb Vännäs och Biofoto Norr.
Den synnerligen sevärda utställningen hänger i Vindeln till den 14/7. Missa inte
denna om du har vägarna förbi i veckan!

Naturfotofestival i Vårgårda.
Årets festival äger rum den 1 – 2 november 2019. Som vanligt finns BioFoto på
plats med monter och en stor utställning. Se ovan om du vill ställa ut bilder i
Vårgårda.

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

BioFoto Sveriges etiska riktlinjer
Under 2018 antog BioFoto Sverige nya och uppdaterade etiska riktlinjer:
BioFoto Sveriges etiska riktlinjer för Naturfotografer.
Riktlinjerna är föreslagna av BioFoto Sveriges styrelse och antagna av årsmötet
i Nordingrå den 26/5 2018
Etiska riktlinjer för naturfotografer
Dessa riktlinjer skall vara en hjälp för medlemmarna i BioFoto att agera etiskt i
naturen samt att vägleda andra. Riktlinjerna är föreslagna av styrelsen i BioFoto
Sverige och fastställda av årsmötet 2018-05-26 i Nordingrå.
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.
1. Krav på kunskap, vägledning och diskretion.
1.1. Sätt dig in i gällande naturskyddsföreskrifter och tillträdesrestriktioner för
det område du befinner dig i. Dessa finns som regel skyltade vid området.
Skaffa dig kunskap om konsekvenserna av det du gör i naturen, så att du inte
utsätter djurlivet för onödig fara och stress. Lär dig hur de reagerar på hot och
hur de uppfattar din närvaro. Ta hänsyn till att det är stora skillnader mellan
individer och mellan olika arter.
1.2. Tveka inte att vägleda andra och säg ifrån om du ser uppträdande som är
till skada för naturen och djurlivet.
1.3. Tänk över konsekvenserna av att sprida kännedom om sårbara
artförekomster till andra. Alla är inte lika hänsynsfulla som du och den samlade
belastningen kan bli för stor.
1.4. Ta extra hänsyn till fåglar och djur i situationer med många fotografer eller
andra besökare i området. Aktiviteter som är ok när man fotograferar ensam är
inte nödvändigtvis lika lämpliga när det är många besökare samtidigt eller när
det är mycket trafik över längre tid.

2. Varsamhet i naturen
2.1. Visa hänsyn till både djurliv, vegetation och ev. kulturminnen där du
befinner dig, oberoende av vad du fotograferar.
2.2. Visa respekt mot och bemöt artigt andra fotografer genom att ge dem
arbetsro och uttrycksfrihet. Föregå med gott exempel både som fotograf,
medmänniska och naturvän!
2.3. Var speciellt försiktig nära spelplatser, häckningsplatser och lyor.
Fotografering av bon och lyor är problematisk när fotografen stör fåglar eller
andra djur med sin närvaro. Tänk på att predatorer kan plundra boplatserna
om de vuxna skräms bort. Sörj för att ha ingående kunskap om arten så att du
inte stressar djuret med din närvaro. Vid många tillfällen är sådan fotografering
inte tillrådlig, inte heller publicering. Rör inte vegetation i boplatsens närhet,
den utgör viktiga gömställen och skydd.
2.4. Ta särskild hänsyn till sträckande fåglar och stora ansamlingar med fågel.
De är ofta uttröttade och behöver tid och ro till födosök.
2.5. Vid fotografering av växter, speciellt hotade arter, är det viktigt att undvika
att trampa ned omgivande vegetation. Förekomsten kan vara större än du ser
vid första ögonkastet. Lämna i största möjliga mån platsen som den var när du
kom.
3. Ingrepp, manipulering, tekniska inrättningar
3.1. Det är inte acceptabelt att stressa eller provocera fram beteenden hos djur
eller att skrämma upp fåglar för att få flyktbilder.
3.2. Uppspelning av ljud stressar fåglarna. Var varsam med användande av ljud.
Du berövar fåglarna värdefull tid och energireserv.
3.3. Fotografering av djur och fåglar med drönare avråds. Störningarna blir för
stora.
3.4. Var varsam med användning av blixt vid djurfotografering i mörker.
3.5 Användning av s.k. åtelkamera regleras i kamerabevakningslagen som du
hittar på notisum.se.
3.6. Användning av utfodringsplatser/åtel är förknippat med en mängd regler
och kräver stor kunskap. Ägna dig åt detta endast om du har ingående kunskap

inom området. Gällande regler för utfodring av vilda djur finns på
Jordbruksverkets hemsida. http://www.jordbruksverket.se/
4. Publicering och bildanvändning.
4.1. Var ärlig när du visar fram eller publicerar dina bilder. Dölj inte om du har
använt metoder såsom lockning, åtling eller annat som kan ha påverkat djurets
beteende på bilden. Gör klart om det handlar om djur i fångenskap eller
socialiserade djur. Text i anslutning till bilden får inte förvränga bildens
innehåll.

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

Vår hemsida www.biofoto.se
På vår hemsida hittar du en stor mängd information om föreningen. Här finns
bl.a. info om kommande och genomförda aktiviteter, t.ex. möten, fototräffar,
utställningar, tävlingar och deltagande på mässor.
Du hittar även verksamhetsplanen, årsmötesprotokoll och föreningens stadgar.
Här finns också info från våra lokalavdelningars aktiviteter samt
kontaktuppgifter till alla funktionärer.
BioFoto´s policy för hantering av personuppgifter finns att läsa på hemsidan.
Styrelsen tar tacksamt emot förslag till förbättringar och utveckling av
hemsidan.
Alla inloggade medlemmar har möjlighet att publicera inlägg och bilder på
hemsidan.
Glöm inte att titta in på hemsidan regelbundet!
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