
Hej alla medlemmar!
 
Här kommer en hälsning från styrelsen genom
ordföranden. Under ett rafflande årsmöte i
Göteborg så beslutades om ett delat
ordförandeskap och det var nog klokt med tanke
på arbetsbörda även på hemmaplan, men vi –
Daniel Wallentin och Joakim Blendulf – tackar för
årsmötets förtroende. Eminenta styrelsekollegor
är Ylva Liljeholm, Jerry Eriksson (sekreterare) och
Erika Moll (kassör).
 
Det har ju minst sagt varit ett speciellt första
halvår 2020 och det som vi nu bevittnar pga
coronapandemin kommer definitivt ha en stor
påverkan på alla sektorer lång tid framöver och
inte minst på kultur- och filmlivet. Vi i styrelsen
ser och har fått rapporter från er i regionerna,
hur alla arbetar hårt för att stötta de regionala
biograferna, filmfestivalerna, de pedagogiska
verksamheterna och produktionsbolagen. Vi har
också har sett prov på många spännande
digitala omställningar i de regionala
verksamheterna och det är inspirerande att se! 
 
Dessutom känns det som om vi i Filmregionerna
har haft en tätare dialog med staten och
Filminstitutet än på länge och det är uppenbart
att de regionala filmverksamheterna är viktiga
för den strategiska överblicken,
kunskapsöverföringen och samordningen mellan
den lokala, regionala och nationella nivån.
Arbetsgrupperna, inte minst visningsgruppen, har
också varit viktiga bollplank i utformningen av
det krisstöd som Filminstitutet lanserade förra
veckan.
 
 

Årets händelse: den efterlängtade rapporten
"Främjas filmen?", om filmens plats i
kultursamverkansmodellen, är publicerad.
Styrelsen för nu samtal med olika parter hur
rapporten skall fångas upp och användas på
bästa sätt. I normala fall skulle en nationell
konferens med aktörer som våra regionala
huvudmän, KUR, SFI, Kulturanalys, SKR med flera,
kunna utgöra en startpunkt för viktiga
diskussioner. Det rådande världsläget begränsar
förstås möjligheterna. Vi är som resten av vårt
omgivande samhälle helt i händerna på
utvecklingen av coronaviruset och medföljande
restriktioner, och ber därför om att få
återkomma i frågan.
 
I det här utskicket följer en liten lägesrapport
från varje område att läsa nedan. Styrelsen
upplever en konstruktiv dialog med alla
arbetsgrupper, och ser vilket fantastiskt arbete
som pågår därute. Det stora engagemang som
finns i arbetsgrupperna, inte bara inspirerar,
utan tar med kraft, bit för bit, våra gemensamma
frågor ytterligare framåt. Att det sker mycket
förklarar också omfattningen på det här
medlemsbrevet.
 
Allt gott önskar Styrelsen 
gm
Joakim och Daniel

 Våren 2020

medlemsutskick 



Det nationella kulturskolenätverket för

film

Nätverket hade sitt första möte den 1 april
med 13 regionala delaktiga
kulturskolerepresentanter. Under mötet togs
följande frågeställningar upp:
 
• Vad vill vi använda det här nätverket till?
• Vilka utmaningar och behov inom film på
kulturskolan har ni identifierat?
• Vilka goda erfarenheter och exempel bör
vi titta närmare på?
• Kartläggning av film på kulturskolan. Vad
är intressant att ta reda på?
 
Känslan från mötet är att deltagarna i
nätverket känns taggade och brinner för
filmverksamhet på kulturskolorna. Detta är
ett ypperligt tillfälle även för oss i
Filmregionerna att etablera/stärka
kontakten med respektive
kulturskolerepresentant i nätverket, dels för
att bygga broar mellan filmen och
kulturskolan men också för att kunna ta del
av viktig information från kulturskolans
representant.  
 
Nästa möte för nätverket är 20 maj och då
kommer vi främst gå vidare med två frågor:
• Kartlägga vilka kulturskolor i Sverige som
har film i sin verksamhet.
• Fortbildning för filmpedagoger
 
Sammankallande arbetsgrupp för det
nationella kulturskolenätverket för film
består av Annika Gillegård (Svenska
Filminstitutet) Linda Svensson (Film i
Dalarna), Josefine Alm (Film Stockholm) och
Mikael Jäderlund (Kulturskolerådet).

"Arbetsgruppen Film Barn och unga har

ett digitalt avstämningsmöte per vecka

sedan ett tag tillbaka. Ibland är

representanter från Filminstitutet med på

mötet. En gång har vi haft två

spelpedagoger från Game Habitat som

gäster. Oscar Wemmert från Game

Habitat deltog även på rådsmötet för

filmpedagogik pga de gemensamma

frågorna för spelpedagogik och

filmpedagogik" /Carolina Falk

Skolbio

Skolbiogruppen har under våren
samarbetat med delar av visningsgruppen
för att ta över Barnbiodagarna. Konceptet
kommer att omarbetas och vi har bland
annat tagit fram en ny logga och kommer
jobba fram en ny hemsida som är kopplad
till Filmregionernas sida. Skolbiogruppen
inom Filmregionernas barn- och unga-
grupp FiBU kartlägger Skolbion i landets
kulturplaner. Vi vill nu be våra regionala
kollegor om hjälp med en förfrågan till
alla regioner och kommuner ifall ni vet om
det står något om Skolbio i nuvarande
och kommande kulturplaner och isåfall
vad? Mejla sandra.froberg@gotland.se  
Tack för hjälpen!
 
Digitala nätverksträffar i vår med

Filminstitutet

Vårens nätverksträffar blir digitala. Boka
in datumen 27-28 maj mellan 9-15 för
nätverksträff barn och unga men vecka
22 kommer innehålla fler programpunkter,
enskilda och mer utspridda gruppmöten
och dragningar! Skapande skola, film på
kulturskolan, skolbioenkäten är delar av
programmet men fullständigt program
kommer.

FIBUs medskick
genom Stefan Barkman

MIK/Filmriket

Arbetsgruppen för Filmriket och MIK jobbar
vi med att utveckla Filmriket med regionalt
producerad kortfilm. Filmer för de fyra
testregionerna (Norrbotten, Västerbotten,
Värmland och Västernorrland) är på gång,
och tillhörande lärarhandledningar ska tas
fram. Förhoppningen är att även resten av
landet inom kort ska få möjlighet att välja
ut och lägga upp filmer. Det har även
initierats ett samarbete med Filminstitutet,
där filmerna på temat nationella
minoriteter kommer att ingå i Filmrikets
streamingtjänst filmriket.com/playtjanst/

Rådet för

filmpedagogiska

frågor
Rapport från Carolina Falk

 
“En punkt på rådsmötet var Filminstitutets
årliga stöd till distribution och visning - en
förutsättning för den filmpedagogiska
verksamheten i landet. En annan var
Kulturskolan - lägesrapport om
Kulturskoleklivet och förslaget om en
kulturskolelag. Filminstitutet informerade
även om det nya stödet för att främja
tillgång till film för barn och unga på
nationella minoritetsspråken. Största delen
av mötet gick åt till att diskutera Corona
och filmkunnighet - Hur drabbas olika
aktörer och vad finns det för beredskap?
Vilka möjlighet och resurser finns för att
genomföra filmpedagogik på distans? 
Utmaningar och resurser diskuterades.”



Andra tillgängliga stöd till biografer

Vi försöker också inventera om det finns
andra stöd som biograferna kan söka i
dessa tider. 
 
Förutom regeringens olika åtgärder som
tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader och
möjlighet att korttidspermittera för att
minska lönekostnader så finns det en del
regionala stöd för biograferna att söka.
Lokala sparkbanksstiftelser erbjuder t.ex,
föreningsstöd. Västra Götalandsregionen
ger 500 000 kronor till biografer som drivs i
ideell regi eller av ekonomiska föreningar
utan vinstutdelning, för uteblivna intäkter
under perioden 15 mars - 31 augusti 2020.
Film i Dalarna omorganiserar deras stöd för
att hjälpa länets filmaktörer. Bland annat
ger de stöd till biograferna genom att köpa
evenemangstid. 
 
Flera av oss har också gett biograferna
fortbildningsstöd till Biografcentralens
utbildning ”Digital marknadsföring för
biograferna”.
https://www.biografcentralen.se/webbutb
ildning-digital-marknadsforing/

Filminstitutets stöd till biografer och

filmfestivaler

Filminstitutet har fått i uppdrag att
fördela 50 miljoner av det stödpaket om
500 miljoner kronor till kulturen. De medel
Filminstitutet har att fördela syftar i första
hand till att stötta visningsarrangörer som
har haft intäktsbortfall och nödgats ställa
in eller stänga ned sina verksamheter,
med anledning av covid-19.
Läs mer i Filminstitutets pressmeddelande:
https://www.filminstitutet.se/sv/nyheter/
2020/filminstitutet-fordelar-50-miljoner-
kronor-av-regeringens-stodpaket/ 
 
Stödet finns tillgängligt att söka för
biografägare och filmfestivaler från den
27/4 till den 5/5 och utbetalning ska ske
senast den 20/5.  Det går alltså väldigt
snabbt, vilket är nödvändigt i rådande
situation. Riktlinjer och ansökningsblankett
hittar ni här:
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-
stod/filminstitutets-
stod/distributionsstod/stod-for-
inkomsbortfall-pga-covid-19/ 
 
Visningsgruppen samlar ihop frågor som vi
själva stöter på och som biograferna har
och tar detta vidare med Filminstitutet. Så
om ni har några funderingar kring detta
stöd får ni gärna kontakta Karin Westin
sammankallande i visningsgruppen,
karin.westin@filmvasternorrland.se

Rådet för spridning

och visning
Rapport från Ulf Slotte

 
“Rådet för Spridning och Visning den 23
april hade det övergripande temat
konsekvenser av covid 19. Alla deltagare i
rådet fick 3-5 minuter på sig att
rapportera om hur sina respektive
organisationer och områden påverkades.
Jag informerade framför allt om
Filmregionernas visningsgrupps arbete
med kartläggning av hur visningsområdet
drabbats i hela landet och hur vi arbetar
för att skapa underlag för krisstöd i
kommunikation med Filminstitutet och våra
respektive regioner och kommuner. Jag
beskrev också hur vi som arbetar regionalt
med visningsfrågorna kan stötta biografer
och andra visningsaktörer. Filminstitutet
berättade därefter hur de arbetar utifrån
covid-19, inte minst genom att omfördela
stödresurser och beredningen av de
statliga kulturmiljonerna till
visningsområdet. Rådet informerades
också om att den pågående
stödöversynen av biograf- och
distributionsstöden är pausad och
återupptas i höst"

"Visningsgruppen har under senaste

månaden haft flera olika avstämningar på

grund av att biograferna har drabbats

hårt av Corona. Vi är flera som har

inventerat rådande biografläge regionalt,

via enkäter eller telefonsamtal, för att få

en tydligare bild på hur biograferna

påverkas. Dessutom har vi haft en

avstämning varje vecka med Kristin

Engstedt, Filminstitutet, om vad de gör

och vad vi kan hjälpa till med" /Karin

Westin

Visningsgruppens medskick
genom Karin Westin

Vårens nätverksträff

Den planerade nätverksträffen den 20-21
april i Dalarna har flyttats fram till den 31
augusti - 1 september.



Rådet för produktion

och utveckling
Rapport från Martin Hammar

 
“Rådet för Produktion och utveckling hade
möte via videosamtal den 23 april och som
förväntat stort fokus på konsekvenser av
covid 19. Trots att detta råd inte fokuserar
på visningsfrågor så var det ändå centralt
med tanke på att det så stort påverkar
produktionen. Vi påbörjade en runda, men
mycket blev sagt redan under de första
deltagarnas genomgångar, så lite
avstannade turordningen så att det mer
blev öppet ord eftersom så många kände
igen sig i den bild som framlades. Bilden
av det hela är en kedja av konsekvenser
som påverkar bolag, biografer, enskilda
firmor och privatpersoner, vittnades det
självklart om. Jag tyckte mycket blev sagt,
så jag la mest till om småbiograferna i
landet och de  unga talangerna som ofta
har sitt levebröd från nu nedlagda
produktioner.
 
Vi informerades om att följande processer
uppskjutna med anledning av covid:
-Översyn av stöden för distribution och
visning. Framskjuten tillsvidare, ny tidplan
kommer
-Utvärdering av PRS-stödet. Framskjuten
tillsvidare
-Utvärdering av stöden Talang till hela
landet och Kompetensstöd. Framskjuten
tillsvidare.
Viss kritik restes mot detta, men
Filminstitutets svar var att ingen hade tid
med det, utan alla jobbade för full maskin
för att kunna stödja med de medel de har
och planerna inför de som kallas
regeringens pengar till kultur, som
presenterades precis i veckan.
Filminstitutet omfördelar ju stödresurser
och är med om att bereda de statliga
kulturmiljonerna till visningsområdet.”

Talangdagarna på Fårö 

Som så mycket annat nödgas vi ställa in
talangdagarna på Fårö som ju för många
blivit en traditionell start på sommaren.
Men som läget är nu går de inte att
genomföra. Men - preliminärboka in
datumen 3-6 december. Då planerar Film
på Gotland och resten av arrangörsgänget
att arrangera talangdagar i Visby istället.

Fortbildningsdag - Talang och

Produktion 
- erfarenhetsutbyte kring hantering av

filmstöd

Vi kommer att digitalisera den
ursprungligt planerade fortbildningsdagen
i Uppsala och istället dela upp den i två
kortare tillfällen (på ca 2 Tim) den 28 maj
och 1 juni - återkommer om tid.

"Den 28/4 hade arbetsgruppen för

talang o produktionsfrågor sitt senaste

möte på zoom och nedan kommer en kort

rapport för vad som är aktuellt för detta

område" /Anne-Marie Söhrman Fermelin

Talang- och produktionsgruppens
medskick
genom Anne-Marie Söhrman Fermelin/Ylva Liljeholm

Nätverksträff SFI- Talangutveckling

29 maj – kommer även denna vara digital
– upplägg o tid diskuteras nu med Annika
Gillegård

Talangdagarna i Uppsala

Planerar att genomföra dessa samtidigt
som Uppsala Filmfestival i vecka 43



Konstnärsnämndens krispaket

Krisstipendium
Stipendiet är till för yrkesverksamma
konstnärer som till följd av Coronakrisen
drabbats av uteblivna intäkter. Sista
ansökningsdag 12 maj
Resebidrag 
Söks för resor till utlandet på eget initiativ
som exempelvis research eller fortbildning.
Sista ansökningsdag 29 april / 1 oktober
(nytt datum)
Internationellt utbyte 
Söks om du har en inbjudan till utlandet ex.
till en festival, gästspel eller workshop, eller
vill bjuda in någon till Sverige för
samarbete. Sista ansökningsdag 29 april / 1
oktober (nytt datum)
 

Utvecklingsbidraget från Kulturrådet 

Kulturrådet har fått in totalt 180
ansökningar till deras regionala
utvecklingsbidrag till kulturverksamheter
från hela landet. Av dessa är endast(!) 6
ansökningar om regionala
utvecklingsbidrag på filmområdet. Två är
till pågående projekt. Läs mer om detta
stöd på 
https://www.kulturradet.se/sok-
bidrag/vara-bidrag/utvecklingsbidrag-
till-regional-kulturverksamhet/
 

"Styrelsen har möte en gång i månaden

och alla möten har skett digitalt. Vi har

bland annat tagit beslut om att trycka

upp flera rollups till Filmregionerna,

diskuterat frågan om filmpriser, tagit

beslut om att framhäva arbetsgrupperna

mer på hemsidan, undertecknat

debattinlägg om att lagstadga

kulturskolorna, samt hållit fortsatt dialog

med SFI, Kulturanalys, och KUR. För er som

ivrigt väntar på årsmötesprotokollet så

kämpar vi på med snigelpost och

underskrifter. Det går sådär. Den som

väntar på nåt gott...

Styrelsens medskick
genom Daniel Wallentin och Joakim Blendulf

KLYS förslag på åtgärder

Regioner och kommuner har, vid sidan av
den statliga nivån, ett stort ansvar när det
gäller att skydda konsten, kulturen och
kulturskaparna mot coronakrisen runt om i
landet. KLYS har därför tagit fram ett
förslag till regionalt krispaket för kulturen
med åtgärder som bör tas av landets
regioner för att upprätthålla ett rikt och
dynamiskt kulturliv i hela Sverige. Läs här:
http://www.klys.se/forslag-till-regionalt-
krispaket/
 

Europeiska regionala

utvecklingsfonden 2021-2027

Annika Gillegård har framfört följande: 
“Ni känner säkert till att regeringen har
gått ut till regioner och myndigheter om
programskrivning Europeiska regionala
utvecklingsfonden, 2021-2027.
Tillväxtverket är samordnande myndighet.
I riktlinjerna för programskrivningen finns
ett viktigt stycke som är: Insatser för
kulturella och kreativa näringar, kulturella
verksamheter och kulturarv kan stödjas
under förutsättning att insatserna bidrar
till de särskilda målen som återfinns under
de politiska målen. Jag tänker att det är
viktigt att bevaka att denna möjlighet
också skrivs in i de regionala programmen,
så att fondmedel också kan komma
filmbranschen tillgodo.”
Styrelsen återkommer när vi fått mer
information från Filminstitutet.
 

Filmregionerna har en ny Facebook-

sida

Här tänker vi i styrelsen att vi externt ska
kunna synliggöra det arbete som
Filmregionerna bedriver genom
arbetsgrupperna och styrelsen. Vi har
bjudit in en representant från varje
arbetsgrupp som redaktör. Maila dem
eller oss i styrelsen för tips om länkar och
nyheter att sprida:
https://www.facebook.com/filmregioner
na

Långfilmskonsulent sökes

Vill du vara med och påverka framtiden
för svensk lång spelfilm? Dags för ny
långfilmskonsulent på SFI. Går att söka till
17:e maj. https://novare.se/search-
selection/jobb/61432-filmkonsulent-med-
ansvar-for-lang-spelfilm/
 


