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---------------------------------------------------------------------------------- 
Ordförande Lotta Lund har ordet 
 

Det är inte många dagar kvar av 2020, ett år som kommer finnas länge kvar i våra 
minnen och berättelser, ett år som har varit mycket speciell, ett år där vi har fått hålla 
avstånd och haft hemester. Resa utanför landets gränser har varit svårt och många 
har fått ställa in resor till spännande platser. Vad 2021 har att erbjuda vet vi ännu inte 
men förmodligen får vi leva i Covid-19 ett bra tag framöver. Men se positivt kära 
vänner, även om det kan kännas hopplöst just nu! 



 
 
2021 kommer bli ett jubileumsår för BioFoto Sverige då vi fyller 10 år som egen 
förening!  
2011 lämnade vi Norska BioFoto som en avdelning och bildade BioFoto Sverige. 
 I avdelningar och på vårt årsmöte kommer vi uppmärksamma detta på olika vis. 
Nu närmar sig julen och jag hoppas tomten kommer med många julklappar till er och 
fyller på fotoväskan med mer intressanta saker. Och efter all julmat, ge er ut i naturen 
och leta upp motiv av olika slag, kanske vi möts därute. 
Och med dessa ord vill jag önska er en riktig 
 

God Jul och Ett Gott Nytt År. 
Lotta Lund 
Ordf. BioFoto Sverige 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Dags att betala in medlemsavgiften för 2021. 
Vi hoppas naturligtvis att du vill fortsätta ditt medlemskap! 
Trots kraftigt ökande portokostnader för att skicka ut medlemstidningen 
”NATURFOTOGRAFEN” har vi kunnat hålla oförändrad medlemsavgift för 2021. Vi 
ber dig att betala  in din avgift senast 2021-01-15, gärna tidigare. 
 
Du betalar in på BioFoto Sveriges  
Plusgirokonto 1360935-9 eller 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 till 
sekreterare@biofoto.se 
 
Medlemsavgifter för 2021: 
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. 
 

 
 

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

mailto:sekreterare@biofoto.se


 
Aktuellt medlemsantal 

Medlemsantal i BioFoto Sverige just nu:   494 
 
Det finns plats för många fler! 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Landsträff med Årsmöte 2021 på Ramsvikslandet 
 

 
Ramsvikslandet Foto: Fredrik ”Peppe” Nordenskjöld 

 
Vi gör ett nytt försök 2021, med hopp om att coronaviruset skall vara, om inte 
besegrat, så åtminstone på tillbakagång. Styrelsen har även beslutat att själva 
årsmötet den 29 maj även kommer att genomföras på Zoom, för de medlemmar som 
inte har möjlighet att komma till västkusten. 
Landsträffen med årsmöte kommer att äga rum den 28 – 30 maj 2021 på 
Ramsvikslandet. Inbjudan med detaljerat program samt info om boende mm. kommer 
att skickas ut i början av nästa år. 
 
Skulle det trots allt inte gå att genomföra landsträffen, blir det årsmöte på Zoom den 
29 maj 2021 
 
Boka in tiden i din kalender redan nu! 

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



 
BioFoto´s fototävling 2021 
 
Juryn, som i år består av Jan 
Pedersen, Rolf Andersson, Olle 
Bjernulf och Arne Berneklint, jobbar 
just nu intensivt för att utse 
vinnarbilderna i fototävlingen.  
Närmare 100 st. bilder har skickats 
in till tävlingen, ett fantastiskt stort 
intresse!  Tack för det! 
 
Vi ser med spänning fram mot 
resultatet som  kommer att 
presenteras på hemsidan och i 
kommande nyhetsbrev i januari  
 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Fotomässan i Stockholm flyttas fram igen. Nytt datum 3-5 dec 2021 
 
  
  
  
  
  
 
Det har varit många turer med Fotomässan, man ställde in 2019 och planerade för 
mars 2020. Men Corona-pandemin kom emellan och ett nytt datum i slutet av mars 
2021 bestämdes. Men nu blir det datumet också flyttat och man satsar på 3-5 
december 2021.  
 
BioFoto planerar såklart att vara med på mässan. Styrelsen funderar just nu på hur vi 
skall hantera de utställningsbilder som finns antagna till den inställda mässan, om 
dessa skall ställas ut 2021 eller om det skall vara nya bilder. 
 

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

God Jul & Gott Nytt År 
BioFoto Sverige 


