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---------------------------------------------------------------------------------- 
Redaktören har ordet 
 
Välkommen till ett nytt nyhetsbrev från BioFoto Sverige, det första för året! 
2021 har varit ett speciellt år för oss, framförallt för att vi firade vårt 10-årsjubileum som 
fristående svensk BioFoto-förening, men tyvärr också för att corona-pandemin även detta år 
satte käppar i hjulet för vår verksamhet. Positivt är dock att många aktiviteter ändå har 
kunnat genomföras som planerat och att vi har kommit underfund med att det för en del 
tillfällen fungerar ganska bra att träffas på digitala möten via Zoom. 
 
Vid årsmötet 2021 diskuterades kring olika förslag om medlemsavgiften mm. Det beslutades 
att styrelsen skulle anordna en medlemsenkät om dessa frågor. Styrelsen skulle uppskatta 
om du som medlem skulle vilja svara på enkäten, det tar bara några minuter. 
Länk till enkäten hittar du i nyhetsbrevet nedan.  Stort tack för din feedback! 



 

BioFoto Sverige Fototävling 2021 
 

BioFoto´s fototävling 2021 är avgjord 
Temat var denna gång helt fritt. I juryn satt Olle Bjernulf och Arne Berneklint från BioFoto. 
Dessutom deltog i år: Maria Löfroth, som gick ut Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1992. 
Maria är främst målare men arbetar även i andra bildformat och tekniker, både två- och 
tredimensionella. Maria hämtar ofta sin inspiration i naturen och är numera även aktiv 
fågelskådare. Sara Brockmann är en fotograf som är baserad i Stockholm. Hon gillar mest 
att resa och dokumentera natur, människor, och kulturer. Alltid öppen för att uppleva nya 
platser och träffa nya folk. 
 
Vinnare i år blev: 
Rolf Linder, BioFoto Värmland-Dal, med en ”konstnärligt fantastisk bild med sitt spännande 
händelserika motiv, rörelse, form och färg. Kompositionen kunde blivit väl statisk med i sin 
centrering men räddas av en mycket bra färgkomposition, men den gula näckrosblomman 
asymmetriskt placerad åt vänster omgiven av komplementfärgen lila i full rörelse. Fina 
färgklanger över lag. Rolig bild!”  Maria Löfroth  

 
 
Rolf får ett presentkort på Scandinavian Photo på 1000 kr.  
Rolf skriver om sig själv: Jag har fotograferat sedan tonåren och är idag pensionär som 
lägger mycket tid på naturfoto. Jag bor i Mellerud och är sedan många år ordförande i ortens 
fotoklubb. Medlem i BioFoto sedan 4- 5 år. Naturfotografering i alla former har alltid varit och 
är min stora passion. Stora landskap, små landskap, djur, fåglar, blommor, vatten och 
detaljer. Knivskarpt eller abstrakt. Jag söker annorlunda bilder. Helst bilder på motiv som 
ingen annan har, bilder som skapar associationer. Strävan är hela tiden att söka efter motiv 
som ger bilder som upplevs som speciella. Gärna bilder som kräver lite fantasi och tolkning 
av betraktaren och som inte alltid är så lättlästa. Det är roligt med bilder som för mig är 
präglade av en relation och närhet - och fantasi och verklighet 
 
Se det fullständiga resultatet och alla topplacerade bilder på hemsidan  www.biofoto.se  
 

http://www.biofoto.se/


 

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

BioFoto Sveriges årsmöte lördagen den 7 maj 2022 

 
BioFoto Sveriges årsmöte 2022 i Närke 

 
Årets årsmöte för BioFoto Sverige kommer 

att äga rum i trakterna kring  Hjälmaren, 

med närhet till fina fotoområden, som t.ex.  

våtmarksområdet Kvismaren, fågelsjön 

Tysslingen och  Rynningeviken/Oset i 

Örebro. 

 

Kallelse till årsmötet med komplett program 

för helgen kommer att skickas ut till alla 

medlemmar. 

 

Notera datumet  7 maj  i din kalender! 

   

 

 Rynningeviken, Örebro 

 

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

BioFoto medlemsenkät 
 

Vid senaste årsmötet diskuterades olika förslag angående medlemsavgifter, och 

medlemskategorier i BioFoto Sverige. På grund av ökande kostnader bl.a. för 

tidningstryck och porto, kan medlemsavgiften behöva höjas i framtiden. 

Medlemsavgiften är f.n. 500 kr/år för Ordinarie medlem, 400 kr/år för 

Student/Pensionär och 100 kr/år för Familjemedlem. 

Styrelsen fick därför ett uppdrag av årsmötet att genomföra en enkät för att ta reda på 

vad medlemmarna tycker i frågan. 

 

Vi hoppas att du har möjlighet att sätta av några minuter för att svara på denna enkät. 

Svaren är naturligtvis helt anonyma. 

 

Här är länken för att svara på enkäten:  BioFoto Sverige medlemsenkät 2022 

 

Stort tack för ditt engagemang! 

 

https://app.easyquest.com/q/nGddx


 

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

Norsk Naturfotofestival 

2022 
Norsk Naturfotofestival är tillbaka! 

 

Festivalen, som arrangeras av bl.a. 

BioFoto Norge, är nu tillbaka efter 

pandemin. Platsen är Ski, strax söder 

om Oslo. 

 

Läs mer och köp biljetter 

här:  https://www.nnff.no/ 

 

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

Naturfoto Södermöre 

 
 

Efter ett par års ofrivillig paus pga. covid kommer nu glädjande besked att Naturfoto 

Södermöre återkommer!  Festivalen, som arrangeras av BioFoto-medlemmen 

Christer Granberg,  äger rum i Bjursnäs bygdegård strax söder om Kalmar, den 23 

april 2022. 

 

Bland föreläsarna märks flera BioFoto-medlemmar, som Jan Gyllensten, Elisabeth & 

Håkan Liljenberg och Brutus Östling. 

 

Årets nyhet är en prylloppis där man kan sälja och köpa foto- och fritidsrelaterade 

prylar. 

 

BioFoto Syd finns på plats med infobord och en liten bildutställning. 

 

Se hela programmet och köp biljetter här: https://www.bildkungen.se/ 

 

https://www.nnff.no/
https://www.bildkungen.se/


 

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

Fotomässan i Stockholm är framflyttad 

 
Fotomässan i Stockholm, som är Sveriges största event för fotografering & bild 

är framflyttad till den 2-4 december 2022. 

 

Läs mer här: https://www.fotomassan.se/ 

 

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

 
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.  
 
 

 

 
 

BioFoto Sverige 

https://www.fotomassan.se/
mailto:arne.berneklint@biofoto.se

