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Rådetförfilmarvsfrégor

§1

Ordförandeöppnarmötet
Ordförandenförklarademötetöppnat.Maud Nycander närvarade i
egenskap av suppleant förOPF trots att ordinarie ledamot var påplats.
Beslut:
att adjungera Maud Nycander

§2

Fastställandeav dagordning
Material; Dagordning
Beslut;.
att fastställa dagordningen.

§3

Val av justerare
Beslut:

Rolf Källmanutsågs att justera dagens protokoll.

§4

Val av ordförande
Beslut:

att förlängaSusin Lindbloms mandat som ordförande ytterligare ett år.

§5

Rapport frånFilminstitutet
Mathias Rosengren rapporterade att rådetssynpunkter frånföregående
möte på riktlinjer fördigitalisering hade resulterat i att begreppet spelfilm
ersatts med begreppet fiktionsfilm samt experimentfilm med konstfilm.
Filminstitutet har utvecklat riktlinjerna och jobbar nu i tvä omgångar inför
2019. Försttas beslut om hur mångafilmer av olika typer, t.ex.
dokumentäroch kortfilm som ska digitaliseras, vilket sker införvarje
verksamhetsår. Önskemålfrånbranschen tas in. Om önskadtitel har en
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fullgod lanseringsplan och inte strider mot riktlinjenia går den vidare till
urval. Därefterföljerremissrundor som behandlar fömtsättnmgamaför
digitalisering, materiellt och rättsligt. Komplettering sker under höstenoch
listan spikas i december.
Ett nytt förvaringssystemkommer att ersätta det såkallade "tornen" vid
anläggningeni Rotebro. Ett arbete som påbörjasi höstfortsätteröver
årsskiftet. I labbverksamheten har Filminstitutet haft ett externt
mentorskap förbland annat optisk kopiering. Lärlingskapetkommer efter
tre äratt kunna avslutas vid årsskiftet.
Bergmanårethar blivit väldigtstort. Filminstitutets material har bokats för
cirka 1000 visningar per sista april. BFI har exempelvis gjort ett mycket
omfattande och publikt uppskattat retrospektiv. En halvtidstjänsthar
tillsatts i labbet föravlastning gällande det kemiska arbetet samt syning av
35 mm film som lånas ut i samband med Bergmanåret. Cinemateket i
skolan ärett lokalt initiativ som inleds i Stockholm i maj. Tanken äratt
detta ska expandera i landet.
Omorganisationen med nya enheten TillgängligtFilmarv har fungerat bra.
Enheten har bland annat i uppdrag att hjälpa vod-aktöreratt fåut äldre
svensk film.
Ordförandenpåpekade att det finns ett tryck frånrättighetshavarsidanatt få
ut filmerna och att avtalslösningarförmindre kommersiell film behöver
inte vara dyra.

§6

Utredning - Hur kan ett samlat ansvar förbevarande av
analog film se ut?
Filminstitutet har fåtttvåutredningsuppdrag frånKultiirdepartementet. Ett
uppdrag att utreda på egen hand och ett som ska utförastillsammans med
KB. Utredningarna påbörjadesvid årsskiftet och ska vara Mara den l
oktober 2018.
ÅsaGamert utreder förFilminstitutets räkninghur ett samlat ansvar för
bevarande av analog film kan se ut. Utredningen träffarberörda
organisationer och formuleras däreftertillsammans med en styrgrupp
bestående av Mathias Rosengren, Jon Wengströmoch Elisabeth Bill från
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Filminstitutet. Utredningen avgränsas till att gällapå riksnivå, därmed
omfattas t ex inte länsarkiven.
Rolf Källmanframhöllatt metadata göratt filmmaterial kan hittas.
Utredningen börtitta ordentligt på motiven förarkivutredningen och
Nationell arkivdatabas (NÅD).

§7

Utredning - Hur ökadsamverkan kan effektivisera
digitaliseringen av audiovisuellt material
Eva-Lis Green fränKB presenterade arbetet med utredningen. Utredningen
bygger på ett uppdrag som KB och Filminstitutet fåtttillsammans och där
synpunkter frånDigisam och SVT ska tas in. Styrgruppen förutredningen
bestårav Eva-Lis Green frånKB och Mathias Rosengren frän
Filminstitutet. Mats Jönssonfrån GöteborgsUniversitet ärbollplank åt
styrgruppen. GöranKonstenius ärutredare.
Det konstaterades att en stor del av det audiovisuella kulturarvet har en
begränsadlivslängd och att ofta finns en kompetensbrist kring bevarandet
av materialet. Ett nationellt arkiv föraudiovisuellt material saknas vilket
innebäratt det ofta sker dubbelarbete med digitalisering. Därtill finns ett
upphandlingsrättsligt problem vid digitalisering som sker mellan
myndigheter.
I dagsläget diskuteras att KB börfåsamordnande uppdrag föratt ansvara
förnationell inventering av audiovisuellt material samt att ansvara för
framställning av en nationell bevarandeplan. Därtill diskuteras om
produktionsbolag, skivbolag och liknande börerbjuda arkiv till de
bevarande aktörernainnan material gallras.
Pilminstitutet har tillfrågats i public service-utredningen och framhållitatt
det börregleras hur public service ska hantera sina arkiv. I dagslägetfinns
enbart en reglering som innebäratt public service-bolagen om de upphör
ska skänka sina arkiv till staten. Från dessa bolag ses dock bevarandet som
en resurs förproduktion av nya program, men principerna förvad som
bevaras och digitaliseras beror på vad de har rättigheterna till. Ordföranden
menade att dramatikeiförbundetäven märkerav ett ökatintresse frånfler
producenter gällande förnyandeav utgångnarättigheter.
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GöranHugo Olsson framhöllatt dokumentärtmaterial som ofta finns hos
enskilda filmare böljarslängas och att detta material börbevaras. Det finns
ett behov av dessa verk och de kan ha kommersiell relevans.
Mathias Rosengren beskrev att Filminstitutets ambition äratt bevara allt
material som visats på biograf men att organisationen på senare årbörjat
ifrågasättadenna gränsdragning. Anledningen till att inte klipprester och
liknande bevaras ärav uttymmesskäl. Måletmed utredningen äratt fåen
bild av vilket material som kan och ska bevaras.
Eva-Lis Green framhöllatt KB och Filminstitutet behöversynkronisera om
material ska deponeras eller doneras till respektive organisations arkiv.

§8

Utvärderingav rådet
Material: Utvärderingav rådenvid Filminstitutet, Arbetsordning förraden
vid Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Ordföranden gav en eloge till Mathias Rosengren föratt rådethar ett gott
samarbetsklimat därviktiga frågordrivs framåt. Samtliga
rådsordförandenahar träffats ett antal gånger föratt diskutera rådsfrägor
därdet kan konstateras att rådenstår införolika utmaningar. Filmarvsrådet
har ett tydligt syfte, kanske till skillnad från andra råddärdet finns flera
åtskilda intressen. Rådsordförandenahade infor utvärderingenträffat
representanter ur styrelsen och framförtönskningarom ökadtydlighet från
och förbättradkommunikation frånFilminstitutet. Ordförandenhade för
styrelserepresentantema beskrivit de specifika förutsättningarsom råderi
filmarvsrådet.
Mathias Rosengren framhöllatt utvärderingensker nu till följdav rådets
arbetsformer. Förfilmarvsrådethar någrastörrestrategiska frågorännu
inte behandlats. Mathias Rosengren har emellertid upplevt rådet som
väldigtvälkommet. Rådetbidrar med kompletterande sakkunskap och har
en viktig roll i att etablera Filminstitutet som kulturarvsinstitution. Rädet
har således bådeett symboliskt och praktisk värde. Ordförandenmenade
att en viktig innebördförrådet äratt aktörernamötsi andra typer av
relationer och uppmuntrade till fler initiativ kring seminarier, utbildningar
och samarbeten.
l) Frågorna i utvärderingsunderlagetbehandlades. Rolf Källman instämde
med vad Mathias Rosengren tidigare anförtkring rådets syfte och menade
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att det talar föratt varje råds syfte börsbäddarsys. Maria Bolme menade
att frågorom tillgängliggörandediskiiteras äveni rådetförspridning och
visning och att filmarvsfrågoma gal in även i filmpedagogiska frågor.
Ordförandenmenade att det därförkan finnas en poäng med att
Filminstitutet fortsatt ordnar rädsöverskridandeevenemang.
2) Ordförandenmenade att det ärav vikt att rådet ges möjlighetatt ta
ställning till strategiskt viktiga beslut. Rådetärmycket väl representerat av
de nominerande organisationerna och att det ärviktigt att Filminstitutet ser
värdet i det. Petra Mähl menade att rådenbörvara mer mvolverade i
detaljer och fäbättreåterkopplingföratt undvika att Filminstitutet filtrerar
lcommimikationen till styrelsen och föratt rådetska fåinfonnation om hur
synpunkter behandlas. Rådet börinfonneras vid störreförändringaroch
det som går ivägtill styrelsen börgä via råden. Tommy Gustafsson
undrade om två mötenper årärtillräckligt. Mathias Rosengren menade att
detta äravhängigthur rådetser pä rädsarbetet. Om en tydligare bild ska
ges kräverdet att rädetträffas oftare, varje rådsmöteärdock en
administrativ apparat. Rådetbehöverta ställning till om rådsmötenaär
intressanta förde olika organisationerna om inga omvälvande strategiska
beslut tas under kommande är.
3/4) Ordförandenmenade att rådsarbetet har ett värde ävenom det inte är
lika dramatiskt som i stödråden.Maria Bolme framhöllatt intresset kring
frågornaökarmed stigande kimskapsnivä, och menade att exempelvis ett
studiebesökpå KB vore intressant. Ewa Cederstam efterfrågadefler möten
och mer möjlighettill förändring.GöranHugo Olsson framhöllatt OEF
tycker att Filminstitutet görett bra jobb i filmarvsfrägormen att man
önskatatt rådet skulle ha funktionen av en lobbygrupp som skulle kunna
hjälpa till att sprida vikten av filmarvet, men rådetfastnar i frågorom
rättigheter. Ordförandenmenade att en lobbygrupp bor agera utanför
organisationen men att det finns möjligheteratt driva frågortillsammans.
Den lösningsinriktadehållning som finns hos de flesta rättighetshavare bör
tas tillvara föratt komma framåtmed dessa frågorPetra Måbl menade att
både dramatiker och producenter har rättighetermen att det viktiga med
filmarvsrådetinte äratt slåss om rättigheterna. Eva-Lis Green menade att
rättighetsfrågorfränKB:s perspektiv ärett mindre problem. Det stora
legala problemet äriställetupphandlingsproblematiken kring
digitaliseringen. Rolf Källmanmenade att rådetkan spela en roll
tillsammans. Skilda intressen gördet svårare att ta sig an problem. Det kan
vara såatt filmarvsrådetbehövervara ett expertråd.
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Ewa Cederstam framhöllatt filmarvet inte bara ärett då, utan ett nu. Det
som görsjust nu ärintressant även om det inte ses just nu, allt blir en del
av filmarvet. Bn problemformulering som hörsärbristen påpengar, med
den vetskapen kan förändringåstadkommas, exempelvis genom en
skrivelse. Maud Nycander efterlyste en diskussion om människorsom syns
i dokumentärt material och deras rättigheter.
5) Mathias Rosengren meddelade att Sveriges FörenadeFilmstudios har
efterfrågatatt vara med i rådet. Filmcentrum och regionerna nämndes som
ytterligare potentiella aktörer.
6) Ordförandenframhöllbehovet av kontinuitet i filmarvsrådet. Mathias
Rosengren instämde då inlärningskurvan ärlång.
7) Ordförandenfrainhöllatt frågan om mångfald och geografisk spridning
måste vara tydlig i nomineringsförfarmdetoch att alla som nominerar bör
ha jämställdhet,mångfaldoch geografisk spridning förögonen.Det är
också viktigt att varje organisation väljeren person med rättkompetens för
rådet. Maria Bolme framhöllatt rådet omfattar institutioner som är
baserade i Stockholm.

§9

Nästamöte
Nästamötehos Filminstitutet gårav stapeln den 8 november 2018.

§10

Övrigafrågor
Dagordningspunkten 10 a, avhandlas på höstmBteti månav tid.

§11

Mötetavslutas
Ordförandenförklaradedäreftermötetavslutat.

Vid prqtokollet
^

Jodas Vilhelmsson

Justeras
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