Bråttom till årsmötet?

Foto: Curt Leidig

Nyhetsbrev Nr 2, 2021
Innehåll
------------------------------------------------------------------------------•
•
•
•
•

Välkommen till årsmöte i BioFoto Sverige
Inbjudan till fototävling 2021
Jubileumsutställning - BioFoto Sverige 10 år
Landsträff på Ramsvikslandet - hösten 2021
Erbjudande om workshops på Dovre

---------------------------------------------------------------------------------Välkommen till årsmöte i BioFoto Sverige
P.g.a. rådande pandemisituation och -restriktioner beslutade styrelsen i BioFoto Sverige
att även årets årsmöte kommer att bli ett online-möte, där vi kommer att använda
mötesverktyget Zoom. Verktyget fungerar på alla enheter med en internetanslutning såsom
dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Årsmötet äger rum den 29 maj kl. 16:00
Samtliga årsmöteshandlingar hittar du i bifogat dokument samt på hemsidan
OBS! Läs igenom handlingarna i förväg, vi kommer inte att läsa upp allt under mötet!

BioFoto´s fototävling 2021
Påminnelse – glöm inte att skicka in bidrag till årets fototävling.
I år är tävlingen en del av vårt
10-årsjubileum
Denna gång är det fritt tema!
En bild per deltagare.
Skriv gärna en förklarande text
till bilden och ditt namn.
Tävlingen är öppen för alla
medlemmar i BioFoto.
Skicka in ditt bidrag på mail till
fototavling@biofoto.se
Bilderna skall vara i Jpegformat och i färgrymd sRGB.
Döp filen med ditt namn.
Storlek 1200 pixlar på höjden (bredd beroende på bildens proportioner)
Normala 2:3-bilder blir då 1200x1800 för liggande och 800x1200 för stående.
Bidragen skall vara inskickade senast den 30 oktober 2021
Tävligen avgörs senast 1 januari 2022 och 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
I Juryn sitter Arne Berneklint och Olle Bjernulf. Till varje tävling kommer det att knytas
ytterligare 2 jurydeltagare.

---------------------------------------------------------------------------------Jubileumsutställning – BioFoto 10 år
Påminnelse - glöm inte skicka in din bästa naturbild senast 1 juni!
I samband med vårt jubileum bjuder vi in alla medlemmar att delta i en virtuell
utställning med 100 bilder som kommer att vara tillgänglig online från 1 juli till 31 dec
2021. Deltagande på utställningen kommer att vara kostnadsfritt för medlemmarna!
Läs mer på hemsidan www.biofoto.se

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

Landsträff på Ramsvikslandet i Bohuslän 24-26 sept. 2021

Ramsvikslandet Foto: Fredrik ”Peppe” Nordenskjöld

Tack till er som redan har skickat in intresseanmälan – ni är så många att vi nu
kan säga att träffen blir av! Förutsatt givetvis att coronarestriktioner inte
lägger hinder i vägen.
Välkommen till en höstträff på fina Ramsvikslandet strax norr om Smögen. Vi bor
med vandrarhemsstandard på Ramsviksgården., som har 11 rum med 36 bäddar,
samt en stor matsal och ett stort kök, båda med utsikt över havet. Köket är fullt
utrustat med flera kylar, frys, ugnar och spisar. Allt för ett fungerande självhushåll.
I källaren finns en relaxavdelning, bastu och fina duschutrymmen. Runt huset och i
sluttningen ner mot havet finns flera fina uteplatser med utsikt över Ramsviksfjorden
och Hunnebostrand. Beroende på antal deltagare blir kostnaden för boendet ca 400
– 600 kr/person för två övernattningar.
Detaljerad inbjudan med program och bokningsinformation mm. kommer i juni!

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

Erbjudande om workshops på Dovre
Det var fler än 80 biofotingar som såg den digitala bildvisningen
”Fire årstider på Dovre og Dovrefjell” med Even Hønsen Agerup !
Even erbjuder nu oss medlemmar två workshops på Dovre till fördelaktigt pris, en på
hösten i september 2021 och en vinterworkshop i januari 2022.
Läs mer på hemsidan www.biofoto.se

OBS! Detta är inget BioFoto-arrangemang, utan det är Even Hønsen Agerup som tar
emot anmälningar och helt och hållet ansvarar för arrangemangen.

---------------------------------------------------------------------------------Vill du bli publicerad i NATURFOTOGRAFEN?
Har du bilder eller bildreportage som du tror kan platsa och
vara av intresse för NATURFOTOGRAFENS läsare?
Speciellt bilder/bildreportage från Sverige är intressanta för
redaktionen.
Skicka i så fall ditt material till arne.berneklint@biofoto.se
eller direkt till den norska redaktionen. Kontaktuppgifter finns
i tidningen.
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