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---------------------------------------------------------------------------------- 
Ordföranden har ordet 
 

Hur har sommaren varit för er, långa lata dagar eller bara arbete? 
Men oavsett hoppas jag att ni inte låtit kameran haft 
sommarledigt. 
Vi efterlyser ständigt artiklar till vår fina tidning och jag kommer att 
fortsätta tjata om det. Du sitter säkert med en otrolig berättelse 
och fina bilder till det, kanske den där utflykten till den där 



 

speciella platsen som du så länge velat besöka. Dela med dig i en artikel och har du 
svårt att skriva så finns det hjälp att tillgå. Arne Berneklint är den svenska kontakten 
för tidningen och han hjälper dig gärna. Du kanske är tekniskt kunnig och kan dela 
med dig tips och tricks till oss, efterarbete i datorn eller hur men tar bilder på speciellt 
vis. Så skriv!  
I början av maj hade BioFoto Sverige sitt årsmöte hemma hos Jenny Pettersson i 
Stora Mellösa, Örebro. Vi hade både fysiskt och via Zoom för de som ej kunde 
komma och allt gick sedvanligt till. Jag får tacka för förtroendet att få styra föreningen 
ännu ett år. 
Styrelsens sammansättning är nästan densamma. Maria Malmström lämnade oss 
efter lång och trogen tjänst och som kassör var hon duktig på att hälla reda på 
räkenskaperna. Tusen tack för ditt arbete Maria. Jenny Pettersson tar över detta 
arbete och Christer Granberg från Kalmar kommer in efter Maria, varmt välkommen 
önskar vi dig. 
Men en fråga kom upp och det är varför det är så få som kommer. Och det undrar jag 
också, vad skall man göra för att just du skall komma? Årsmötet tar bara en timme 
om det inte är något speciellt, alla val är förberedda så man behöver inte oroa sig att 
hamna i något om man inte vill. Att träffas och umgås, åka ut på gemensamma 
utflykter under helgen tycker jag är kul. Så jag vill höra varför du väljer bort detta. Är 
det för långt att åka? Är det bara trist och tråkigt? Eller något annat? Vi är nästan 500 
medlemmar och denna gång var vi knappt 15 som kom fysiskt. Är coronan en bov i 
detta? Många frågor och funderingar är det och jag kommer att föra denna fråga 
vidare med er och se om det finns en lösning på detta. Det vore tråkigt om man inte 
vill träffas och umgås. 
Men nu är hösten på intåg med färgsprakande natur och har man legat i 
sommardvala vaknar man till liv. Flyttfåglarna börjar dra sig söderut och trumpetar ut 
att vi ses nästa år igen. Ock man kan ge sig ut i skogen och fylla både kameran med 
bilder och korgen med svamp och bär och när man är nöjd tända en liten eld (om 
man får göra det) och grilla något och bara ha det gott. 
En stor händelse som många har gått och väntat på är Vårgårda Naturfotofestival, en 
härlig tillställning med intressanta föreläsare, utställningar och mingel. Vi kommer att 
finnas där, så kom och säg hej i vår monter. Stockholms Fotomässa ska bli av i 
december är det sagt, men den har blivit flyttad så många gånger så man vet inte 
riktigt om det blir av.  
Hur känner du för en Zoom-träff under vintern? En intressant föreläsare eller få tips 
och tricks om bildbehandling. Eller något helt annat, men som ändå har att göra med 
naturfotografering. Meddela någon av oss i styrelsen om du har något som kan vara 
intressant. 
Men nu får ni ha det bra och ta väl hand om er därute, kanske vi ses! 

Mvh Lotta Lund, ordförande BioFoto Sverige 

(Texten tidigare publicerad i Naturfotografen nr. 3 -2022) 
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BioFoto´s fototävling 2022 
 
Dags att skicka in bidrag till årets fototävling. 

Inget speciellt tema denna gång.  

En bild per deltagare. 

Skriv gärna en förklarande text till bilden och ditt namn. 

Tävlingen är öppen för alla BioFotos medlemmar. 

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

Bilderna skall vara i Jpeg-format. 

Storlek 1200 pixlar på höjden (bredd beroende på bildens proportioner) 

Normala 2:3-bilder blir då 1200x1800 för liggande och 800x1200 för stående. 

Färgrymd sRGB 

Bidragen skall vara inskickade senast den 30 november2022 

Döp filen med ditt namn. 

Tävlingen avgörs senast 1 Februari 2023 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 ävlingen kommer det att 

knytas ytterligare 2 jurydeltagare. 

 

Arne Berneklint 

BioFoto Sverige 
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Vårgårda Naturfotofestival 2022 
 

 
 
Efter ett par års ofrivilligt uppehåll återkommer ”Natur 2022”  lördagen den 5 

november 2022. Det är som vanligt Vårgårda Fotoklubb som arrangerar, festivalen 

startade 1982 så ur den aspekten firas det 40-årsjubileum.  

 

BioFoto Sverige finns naturligtvis på plats med en monter och en 

fotoutställning. 

Välkommen att göra ett besök! 

 

Du hittar festivalens program, föredragshållare, utställare, biljettförsäljning m.m.  

här:     https://vgfk.se/vargarda-naturfotofestival/ 

 

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

 

Fotomässan i Stockholm 

 
 

Äntligen kommer BioFotos Utställning på Fotomässan i Älvsjö, Stockholm att 

gå av stapeln! 

 

Datumen är 2-4 december 2022 

Vi kommer att ha nästan 300 bilder på vår utställning på mässan. 

Vi hoppas att många medlemmar har möjlighet att besöka oss! 

Du kan läsa om fotomässan på   https://www.fotomassan.se/ 

 

Vänliga hälsningar 

Arne Berneklint & Kyösti Ylinen 

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