
 

  

    

 
Nyhetsbrev Nr 3, 2022 

Foto: Daniel Nordgren.  Mård, hanen i reviret. En individ som varit med under alla år jag 

jobbat med mitt mårdprojekt och en personlig favorit! 
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------------------------------------------------------------------------------- 
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• Se alla bilderna från utställningen på Stockholmsmässan 
 
 

God Jul & 

Gott Nytt År 



 

Sekreteraren (och medlemsansvarige) har ordet. 
 

Vi börjar närma oss slutet på året och jag vill därför gärna lyfta fram några viktiga 
händelser inom BioFoto Sverige under 2022. 
 
Till vår landsträff med årsmöte i Stora Mellby utanför Örebro hade inte så många 
medlemmar kommit, inte heller deltog alltför många online via Zoom. Ingen  
höjdpunkt kanske, men det är som det är. Efterdyningarna av Covid samt höga 
bränslepriser avhåller säkert en del från att delta fysiskt, men online borde kanske 
några fler ta chansen att göra sin röst hörd för att påverka föreningens utveckling.  
Ett stort tack till er som deltog! 
Nästa landsträff med årsmöte kommer preliminärt att äga rum den 5 – 7 maj i Hofors, 
det är alltså Gävle–Dala som är arrangerande lokalavdelning. Vi kan se fram emot 
fina naturfotomöjligheter under helgen, vid årsmötesförhandlingarna under lördagen 
kommer vi även att erbjuda deltagande online via Zoom.  
Under 2022 har 33 nya medlemmar tillkommit, medan 49 st. valt att inte förlänga sitt 
medlemskap. Således ett minusnetto  – vi är i skrivande stund 447 medlemmar i 
BioFoto Sverige.  
Något att fundera över är att andelen pensionärer ökar för varje år, vad behöver 
göras för att locka yngre medlemmar till BioFoto?  Vi kan dock glädjas över en bra 
och välskött ekonomi, vilket har möjliggjort en oförändrad medlemsavgift för 2023, 
trots ökande kostnader för medlemstidningen och porto. 
 
Nu äntligen till  några höjdpunkter: 
Vår monter med fotoutställning på Vårgårda Naturfotofestival rönte stort intresse från 
besökarna, detsamma gällde på Fotomässan i Stockholm, där vi hade en stor 
utställning med 300 bilder från 120 fotografer!  Tack till alla er som gjorde detta 
möjligt! 
Ute i lokalavdelningarna har ett stort antal aktiviteter genomförts under året. Tack för 
allt positivt engagemang från lokalavdelningsansvariga och övriga medlemmar! 
 
Så här i slutet på året brukar jag också i vanlig ordning påminna om medlemsavgiften 
för nästa år. Den blir glädjande nog densamma som föregående år, d.v.s. 500 kr för 
ordinarie medlem, 400 kr för pensionär/studerande och 100 kr. för familjemedlem. 
Betala in din avgift senast under januari månad 2023, så riskerar du inte missa något 
nummer av Naturfotografen.  Kommer din avgift in för sent har vi tyvärr inte någon 
möjlighet att skicka nr. 1 av Naturfotografen till dig. Det kostar hela 78 kr i porto att 
skicka ut tidningen separat till de som missat betalnings-deadline. 
Jag hoppas att alla nuvarande medlemmar skall tycka att BioFoto är värt att 
satsa på även under 2023!   
Välkommen till ett nytt spännande år med Sveriges största och bästa 
naturfotoförening! Här är alla lika välkomna, rena nybörjare såväl som erfarna proffs. 
 
Avslutningsvis vill jag, på hela styrelsens vägnar, tacka alla medlemmar och läsare 
för det snart gångna året och önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År, samt på 
återseende under 2023. Som alltid är alla arrangemang i Sverige öppna för samtliga 
BioFoto-medlemmar, inklusive våra norska och finska vänner. 
Hoppas vi ses under 2023! 
 
Curt Leidig 
sekreterare, BioFoto Sverige 

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



 

 
Dags att betala in medlemsavgiften för 2023. 
Vi hoppas naturligtvis att du vill fortsätta ditt medlemskap! 
 
Trots ökande portokostnader för att skicka ut medlemstidningen 
”NATURFOTOGRAFEN” har årsmötet beslutat  hålla medlemsavgiften oförändrad 
även för 2023. Vi ber dig att betala in din avgift absolut senast 2022-01-31, 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 2023:  
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. 

 
Ni som redan betalat er avgift för 2023: 
Tack för det! 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Ny lokalavdelning – BioFoto Sydost 
 
En ny lokalavdelning har bildats i sydöstra Sverige, tack vare att vi har fått många 
nya medlemmar i området.  Ansvarig är Christer Granberg, som bor strax utanför 
Kalmar. Christer har planer för ett antal intressanta aktiviteter under kommande år 
och välkomnar alla medlemmar från Kalmar län och angränsande områden plus 
övriga Sverige!. Kontaktuppgifter till Christer finns på hemsidan www.biofoto.se 
 
Varmt välkomna till BioFoto Sydost! 
 

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

mailto:sekreterare@biofoto.se
http://www.biofoto.se/


 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Norsk Naturfotofestival 2023 
 

 

 

NORDENS STØRSTE 
NATURFOTOFESTIVAL 

10-årsjubileum 10.–12. mars 2023! 

 
 
Vi firar tioårsjubileum och har glädjen ett erbjuda medlemmarna early bird-tillbud på 
festivalbiljetten!  
Pris för festivalpass: Nkr. 1350,– (normalpris Nkr. 1500,–) 
För att få rabatten måste du anmäla dig via nedanstående länk, så skynda på att 
anmäla dig!!! 
 
https://checkout.ebillett.no/176/events/964/purchase?presale_id=!e6ulq7typjg 
 

Övernattning till rabatterat pris:  
www.thonhotels.no/event/norsk-naturfotofestival-2023/ 
 

Naturfotofestivalens nätsida: www.nnff.no 

 
OBS! Dessa länkar är endast avsedd för medlemmar i BioFoto. Får inte publiceras 
offentligt i något media! 

 
Festivalen är ett samarrangemang mellan BioFoto Norge, Norske 
Naturfotografer och  Norsk Selskap For Fotografi. 

https://checkout.ebillett.no/176/events/964/purchase?presale_id=!e6ulq7typjg
http://www.nnff.no/


 

 

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

BioFoto´s fototävling 2022 
 
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  
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
BioFoto´s utställning på Fotomässan i Stockholm 

Till er som inte hade möjlighet att besöka Fotomässan och BioFoto Sveriges 

utställning, har vi gjort en digital utställning. Bara att trycka på länken nedan och 

njuta av alla bilder. 

Ett litet tips: Kör en guidad tur så kan du titta på alla bilder. Om du vill stanna vid 

någon bild så klicka bara på den och sedan gå upp i menyn till höger och fortsätta 

turen. Man kan även klicka sig fram manuellt till varje bild. Använd då piltangenten på 

skärman, inte på tangentbordet, fungerar inte så bra. 

https://art.kunstmatrix.com/apps/artspaces/?external=true&uid=35111&exhibition=108208
69 
 

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

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://art.kunstmatrix.com/apps/artspaces/?external=true&uid=35111&exhibition=10820869
https://art.kunstmatrix.com/apps/artspaces/?external=true&uid=35111&exhibition=10820869
mailto:arne.berneklint@biofoto.se

