
Inbjudan Vårmöte / Årsmöte 2020 
 

Den här gången bjuder vi in till Åsa Deleau:s studio på Vitalisvägen 8, 
Stockholm, den 29-30 mars  

Söndag 29 mars Hela dagen har du möjlighet att gå på Fotomässan i Stockholm och 
kl. 16.30 träffas vi i Åsas studio, Stockholm 

Kl. 17.00: Årsmöte Svenska Porträttfotografers Förbund 

Kl. 18.00: (ca) Prisutdelning i tävlingen Årets Porträttfotograf 2020 
 
Kl. 19.30: Möjlighet att äta gemensam middag - man betalar själv för vad man äter, 
men vi bokar bord gemensamt. 
 
Information om Fotomässan finner du på www.fotomassan.se 
Fotomässan hålls på Stockholmsmässan i Älvsjö. De har öppet Fredag-Söndag kl. 09-
18. Biljettpris om man köper i kassan är 200 kr och man kan köpa till billigare pris 
online. 

Måndag 30 mars blir det föreläsningar hela dagen med start kl. 09.00. Lunch och fika 
både på förmiddagen och eftermiddagen ingår! 

Kl. 09-10: John Hagby berättar om den nya auktorisationskursen 

Kl. 10-13: Seminariet "Mål och handlingsplan för ett lönsammare företagande" David 
Nordlund, ALMI 

Kl. 14-14:30: Johan Lindvall ger tips och råd inför att du söker Gesäll- & Mästarbrev 

Kl. 14:45-15:45: Martina Wärenfeld - vinnare av SM i Fotografi 2019 

Kl. 16.00-16: Prisutdelning i tävlingen Årets Leverantör 2019 och samt Tema-
tävlingen Självporträtt.  

Årets Leverantör 2019 kommer att utses och vi önskar få in nomineringar antingen 
via e-post, eller i FB-gruppen. Vinner Benke Lundgren på Nikon i år också, tar Marco 
Iacconelli på C-infinity tillbaka titeln eller blir båda brädade av någon annan?  

Epson står i år värd för årets Tema-tävling – med temat Självporträtt – tema RÖTT. I 
den här tävlingen kan du vinna fina fotopapper från Epson! Se detaljerad 
information nedan! 

Och nu kommer vi till det riktigt trevliga!  
 
Eftersom vi får vara kostnadsfritt i Åsas studio, blir deltagandet kostnadsfritt! 
Du betalar själv för mat, fika, resa och eventuell övernattning. 

  

http://www.fotomassan.se/


Information om tävlingarna 

 

ÅRETS PORTRÄTTFOTOGRAF 2020 
Skall det bli din tur i år att bli Årets porträttfotograf? 
Prisutdelning kommer att ske under SvPF:s vårmöte den 29-30 mars på Clarion Hotel 
Skanstull, Stockholm. 
Precis som förra året består tävlingen av tre kategorier, Klassiskt porträtt, Barn och 
Familj/grupp. 
Tävlingen är öppen för medlemmar i Svenska Porträttfotografers förbund och 
bilderna skall skickas in digitalt. Du kan skicka en bild i varje kategori. 
 

Kategorier 

Klassiskt porträtt 
Här premierar vi god ljussättning, posering och komposition med modellen i 
centrum. 
Barn 
Bilden kan innehålla ett eller flera barn 
Grupp/familj 
Att arrangera en snygg grupp eller familjebild är svårt därför så kommer domarna att 
titta extra på hur gruppen/familjen är arrangerad. Men naturligtvis även på 
ljussättning och 
komposition. 
För att bilden skall räknas som en gruppbild skall den innehålla minst tre individer. 
 

Regler 

Inlämning av bilder 
Inlämning av bidrag sker via SM-portalen – 
(https://competition.smfotografi.se/login.php) Sista dag att skicka in bidrag är den 
15 mars 2020. 
 
Storlek på bilderna 
Bilderna skall skickas in som digitala filer i storlek 4000px på längsta sidan och 
filformatet skall vara JPG. 
 
Kostnad 
Kostnaden för att tävla är 100:-/bild ex. moms. Tävlingsavgiften betalas vid 
inlämning av bidraget på samma sätt som vid SM. 
 
Viktiga datum 
Bilderna skall vara inlämnade senast den 15 mars. 
 

Har du frågor så tveka inte att maila tävlingsgeneral Johan Lindvall - 
fotograf@johanlindvall.se 

 
Jury 
I år har vi domare från Sverige, Norge och Danmark!  

https://competition.smfotografi.se/login.php
mailto:fotograf@johanlindvall.se


TEMA-TÄVLING - "Självporträtt – färgtema RÖTT" 
 

Den leverantörssponsrade tematävlingen som återigen är ett stående inslag på våra 
vårmöten.  
Temat i år är "Självporträtt – färgtema RÖTT" och sponsrar tävlingen gör Epson som 
står för fina priser till de tre högst placerade bidragen. 
 
1:a pris: Valfritt Epson Fine Art Cotton A3+ papper  
2:a & 3:e-pris: Valfritt Epson Fine Art Cotton A4 papper 
 
Prisutdelningen i denna tävling kommer att avsluta hela träffen på måndag 
eftermiddag. 
 

Regler 
Bilden 
Bildens huvudmotiv ska vara du själv och bilden ska vara tagen av dig.  
 
Inlämning av bilder  
Inlämning av bidrag sker via SM-portalen – 
https://competition.smfotografi.se/login.php) 
 
Storlek på bilderna  
Bilderna skall skickas in som digitala filer i storlek 4000px på längsta sidan och 
filformatet skall vara JPG.  
 
Kostnad  
Det är kostnadsfritt att deltaga i denna tävling 
 
Viktigt datum  
Bilderna skall vara inlämnade senast den 15 mars. 
 
Jury 
Bilderna bedöms av en jury från Epson 

https://competition.smfotografi.se/login.php

