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

Ordförande Lotta Lund har ordet 
 

Snart är vi på den sista sidan på året 2021 och det har varit ett år med berg- och 

dalbana och då tänker jag på Coronan som präglat vårt liv så länge med restriktioner 

och släppta restriktioner och nya mutationer, detta kommer vi får leva länge med. 

Men vi kunde i alla fall genomföra vår landsträff på Ramsvikslandet där ett gäng 

Biofotingar njöt av sol, klippor och härlig gemenskap. 

2021 var även vårt jubileumsår där vi gjorde en digital bildvisning med bilder från er 

medlemmar, passa på att gå in och kika på den innan den släcks ner om du inte har 

gjort det Tänk att vi har funnits i 10 år som förening! 

Under året har man kämpat på i avdelningarna med olika träffar ute som inne och nu 

har vi även lärt oss att träffas digitalt via Zoom, något som gör att vi kan träffas 



oavsett vart vi bor. Hur ser ditt 2022 ut, kanske planerat en resa eller lära dig något 

nytt? Jag hoppas att vi kan umgås mer utan att tänka på restriktioner och hålla 

avstånd. 

Nu när julen kommer så kanske det finns fina julklappar under granen att fylla 

fotoväskan med och god mat på bordet. Glöm inte sen att ta en promenad och njut 

av naturens skönhet.  

Men nu vill jag önska er alla en riktig härlig 

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

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Dags att betala in medlemsavgiften för 2022. 
Vi hoppas naturligtvis att du vill fortsätta ditt medlemskap! 
Trots ökande portokostnader för att skicka ut medlemstidningen 
”NATURFOTOGRAFEN” har vi kunnat hålla medlemsavgiften oförändrad även för 
2022. Vi ber dig att betala in din avgift senast 2022-01-15, 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 2022:  
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


 
 
Bildvisning av jubileumsutställningen via Zoom den 16/12 2021 
 

 

Välkommen till en digital visning av vår jubileumsutställning BioFoto 10 år. 
För alla medlemmar i BioFoto Sverige 
Torsdag den 16 december 2021 kl. 19.00-21.00 
 
Länk till mötet på Zoom: https://us06web.zoom.us/j/86829938435 
 
Vi har lottat ut några fotografer som får presentera sina verk lite mer utförligt 

Varje bild kommer att visas i 15 sek, sedan kommer fotografen att presentera sin bild 
upp till 3 minuter. Reserverna hoppar in i mån av tid. 

Detta innebär att vi ägnar ca 1,5 timme åt presentationen sedan har vi en halvtimmes 
marginal. 

Arne Berneklint kommer att vara envåldshärskare och styra mötet så att tider hålls. 
Bilderna kommer att bläddras efter utsatt tid. 
 
Se mer om detta arrangemang på hemsidan www.biofoto.se 

https://us06web.zoom.us/j/86829938435
http://www.biofoto.se/


--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Landsträff med Årsmöte 2022 i Närke 
 
Styrelsen är nu igång med att planera årsmötet 2022. Preliminärt datum och plats är 
den 7 maj 2022, någonstans i Närke. 
 
Boka in tiden i din kalender redan nu! 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 
BioFoto´s fototävling 2021 
 
Juryn jobbar just nu 
intensivt för att utse 
vinnarbilderna i 
fototävlingen.  
Många 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  
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
Planerad nystart i BioFoto Bergslagen 
 
Ny kontaktperson i Bergslagen är Jenny Pettersson, som ser fram emot att dra igång 
verksamheten under våren 2022. Mer info om detta kommer framöver. 

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

God Jul & Gott Nytt År 
Styrelsen i BioFoto Sverige 

 


