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Julhälsning från Lotta
Dags att betala in medlemsavgift för 2020
Norsk Naturfotofestival 2020 – rabatt på festivalpass till medlemmar!
Medlemsantal just nu
Landsträff med årsmöte 2020
Nystart för BioFoto Väst
Kommande aktiviteter

---------------------------------------------------------------------------------Ordförande Lotta har ordet
Så börjar 2019 närma sitt slut, när jag skriver detta är det grått och mörkt, snön har
kommit och försvunnit igen. Naturen går sakta in i vintervila för att åter vakna när
solen och värmen kommer åter
BioFoto Sverige har återigen haft ett härligt år med mycket aktiviteter av olika slag
både i Sverige men även utflykter till våra grannländer. Roligt att se detta och det
värmer ett ordförandehjärta med alla aktiviteter, föreläsningar och medverkan i olika
arrangemang så som Vårgårda Fotofestival, naturfotodagar, Photoexpo i Umeå mm.
BioFoto Damer, vårt nordiska kvinnliga samarbete med Norge och Finland har
avslutat sin andra gemensamma utställning Spår, som fick stor publicitet med
besöksrekord både i Sverige som i Finland. Alla tavlor är nu sålda och pengarna har
gått Baltic Sea Action Group för deras arbete för ett renare hav. Spår tog upp hur vi
på olika sätt sätter spår i naturen med nedskräpning och föroreningar bl.a. Och här

gäller det att vi som naturfotografer visar god omdöme när vi är ute och fotograferar,
visa hänsyn till både djurlivet som växtlivet.
Vad som händer 2020 ska bli spännande, ser att en hel del aktiviteter är redan
inplanerade och jag vet att även kommande år kommer bli härligt för er medlemmar
där ni kommer få vara med om en blandad komplott av olika slags utflykter och
möten.
Och jag hoppas att jag får se många av er på landsträffen som kommer att ske i
Ramsvikslandet i maj månad.
Låt nu inte det trista gråa vädret eller vinterns kyla skrämma er utan låt er
inspireras/utmana detta så ger er ut och finn motiv och glöm inte gofikat!
Nu vill jag och styrelsen önska er alla underbara medlemmar en riktig fin God Jul och
Gott Nytt År.
Lotta Lund, Ordförande BioFoto Sverige

---------------------------------------------------------------------------------Dags att betala in medlemsavgiften för 2020
Vi hoppas naturligtvis att du vill fortsätta ditt medlemskap!
Medlemsavgiften för 2020 är oförändrad. Vi ber dig att betala in din avgift senast 202001-15, gärna tidigare.
Du betalar in på BioFoto Sveriges

Plusgirokonto 1360935-9
Nyhet! Numera går det även att betala avgiften via Swish 1235640339.

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.

Norsk Naturfotofestival 6 – 8 mars 2020 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
2019.
Så skynda på att anmäla dig innan årsskiftet!!!!!!!!!
https://checkout.ebillett.no/176/events/312/purchase?presale_id=!2b46vygun
Du behöver skapa ett konto för att slutföra köpet.

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:

485

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

Landsträff med Årsmöte 2020 på Ramsvikslandet

Ramsvikslandet Foto: Fredrik ”Peppe” Nordenskjöld

Landsträffen med årsmöte kommer att äga rum den 15 – 17 maj 2020 på västkusten,
närmare bestämt på Ramsvikslandet. Inbjudan med detaljerat program samt info om
boende mm. kommer att skickas ut i början av nästa år.
Vi kan redan nu avslöja att naturfotograf Viktor Sundberg/N kommer för att visa bilder
och prata naturfoto.
Boka in tiden i din kalender redan nu!

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

Nystart för BioFoto Väst
En glädjande nyhet för BioFoto Väst är att Jan-Olof ”Olle” Lantz återkommer som
lokalavdelningsansvarig i BioFoto Väst! Välkommen tillbaka, Olle!
Håll utkik på hemsidan www.biofoto.se och i BioFoto Väst Facebookgrupp för
kommande aktiviteter.
Kontakta Olle om du har förslag på aktiviteter i Väst. Tel. 0702 705774

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

Kommande BioFoto-aktiviteter landet runt

Göinge Naturfestival, Sibbhult 11 januari 2020
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-2020/

För sjunde året i rad går överskottet till inköp av skyddsvärda skogar

Naturfotodagen i Västerås den 15
februari
Magasinet Camera Natura bjuder in till en
fullspäckad dag för dig som är natur- och
fotointresserad!
Välkommen till föreläsningar, boksigneringar,
bild- och produktutställningar m m.
Bokning och information:
https://www.nortic.se/dagny/event/24725

BioFoto deltar med monter samt
bildutställning.
Välkommen!

Fotomässan i Stockholm återkommer den 27-29 mars 2020

Fotomässan i Stockholm återkommer!
BioFoto jobbar för närvarande på att få monterplats och en stor yta för
bildutställning

-------------------------------------------------------------------------Naturfoto Södermöre, Bjursnäs bygdegård (Kalmar) 18 april 2020
BioFoto Syd är på plats med monter.
BioFoto-medlemmar deltar som bildföreläsare
och utställare.

Biljettbokning och information:

http://www.bildkungen.se/Naturfoto_Sodermore/BILJETTER.html
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