
 

 
  
 
 
 
 
Gråhäger och storskrake    Foto: Curt Leidig 
 

Innehåll 
------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ordförande Lotta har ordet 
2. Glöm inte att skicka in bilder till BioFoto´s fototävling 2020 
3. Årsmötet 2020 – onlinemöte prel. den 12 sept. 2020 
4. Nya regler för flygning med drönare. 

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

 
I dessa Coronatider som stänger ner världen allt mer, 

gäller det ha sunt förnuft och omtanke. När det gäller våra utflykter och träffar så är 

det samma sak där. Att vara ute i naturen är mindre smittosamt än i lokaler. Och 

känner man minsta oro eller förkylningssymptom är det bästa att hålla sig för sig 

själv. 

Hur länge detta kommer pågå är det ingen som vet, men vi får hoppas att allt snart 

återgår till normalt läge. 

Så var rädd om er. 

Lotta Lund/Ordf. BioFoto Sverige 

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

Glöm inte att skicka in bidrag till årets Fototävling. 

Tema denna gång är: Vatten 

 

En bild per deltagare.  

Skriv gärna en förklarande text till bilden och ditt namn. 

Tävlingen är öppen för alla som är medlemmar i BioFoto. 

Skicka in ditt bidrag på mail till fototavling@biofoto.se 

 

Nyhetsbrev nr 3, 2020 

mailto: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 1200x1800 för liggande och 800x1200 för stående. 

Färgrymd sRGB. 

Bidraget skall vara inskickat senast den 30 oktober 2020. 

Döp filen med ditt namn. 

Tävlingen avgörs senast 1 Januari 2021 och resultatet och bilderna kommer att 

publiceras på vår hemsida. 

Vi utser 3 st. vinnare vid varje tävling. 

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. 

 

Vinnande bidragen planerar vi att visa på hedersplats på Fotomässan i 

Stockholm! 

I juryn sitter Arne Berneklint och Olle Bjernulf. Till varje tävling kommer det att knytas 

ytterligare 2 jurydeltagare. 

Arne Berneklint 

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

Årsmötet 2020 blir ett online-möte 12 september   

 

 
Ramsvikslandet Foto: Fredrik ”Peppe” Nordenskjöld 

 



 
P.g.a. av rådande Corona-omständigheter valde styrelsen för BioFoto Sverige att 

ställa in Landsträffen/Årsmötet 15-17 maj på Ramsvikslandet, i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sittande styrelse fungerar därefter som 

interimsstyrelse fram tills att årsmötet kan hållas.  

Interimsstyrelsen har, med anledning av den fortsatta osäkerheten kring corona-

situationen, preliminärt beslutat att årets årsmöte kommer att genomföras som ett 

online-möte den 12 september 2020.  Mötet kommer att genomföras med hjälp av 

videomötesverktyget  Zoom.  

 

Info om Zoom här: https://zoom.us/ 

 

Kallelse, samt samtliga övriga årsmöteshandlingar kommer, i enlighet med 

föreningens stadgar, att skickas ut till medlemmarna senast fyra veckor före 

årsmötet.   

Vi kommer dessutom skicka ut en detaljerad instruktion om hur du som medlem  kan 

ansluta och delta i videomötet. Det som krävs är att du har tillgång till en 

internetansluten enhet, såsom dator, surfplatta eller smartphone. 

 

De som ev. inte accepterar denna lösning eller önskar delta i mötet utan att ha 

tillgång till ovanstående utrustning, vänligen kontakta sekreteraren via email 

sekreterare@biofoto.se  eller ett vanligt postbrev till Curt Leidig, Yrvädersgatan 90, 

254 73 Ödåkra. 

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

Nya regler för flygning med drönare från den 1 januari 2021. 

 
Reglerna för flygning med drönare kommer att ändras fr.o.m. 1 januari 2021.  

Läs mer om de nya reglerna här https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-

luftvardighet/dronare/nya-regler-fran-1-juli-2020/ 

Om det finns ett intresse kan vi starta en studiecirkel om de nya reglerna i 

samarbete med Studiefrämjandet. Hör i så fall av dig med ett email till 

sekreterare@biofoto.se 

 

Vi vill även påminna om våra etiska riktlinjer ang. användning av drönare: 

 

3.3. Fotografering av djur och fåglar med drönare avråds. Störningarna blir för stora. 

 

Länk till våra etiska riktlinjer: https://www.biofoto.se/etiska-riktlinjer/ 

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

BioFoto Sverige 

https://zoom.us/
mailto:sekreterare@biofoto.se
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/nya-regler-fran-1-juli-2020/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/nya-regler-fran-1-juli-2020/
mailto:sekreterare@biofoto.se
https://www.biofoto.se/etiska-riktlinjer/

