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Ämne:
Datum och tid:
Plats:

Rådetförfilmpedagogiska frågor- Rådsmöte1/2018
2018-05-04,9.30-11.30
Biblioteksrummet, Filmhuset
Pia-Marie Wehriing (Filmregionema), ordförande
Nils-Thomas Andersson (Filmcentrum)
Maarit Jaakkola (Nordicom)
Daniel Lundquist (Föreningen förfilmfestivaler)
Anna Sofia Rossholm (Filmvetenskaplig representant)
Rose-Marie Strand (Föreningen Filmdistributörerna)
Linda Sternö (Filmhögskolor)

Närvarande:

Samt:
Christina Preisler Schedin, adjungerad chefsrepresentant
Elisabeth Bill, protokollförare
Frånvarande:

Anders Ericsson (Riksföreningen Biograferna)

Datum:

2018-05-24

Rådetförfilmpedagogiska frågor
§1

Ordförandeöppnarmötet
OrdförandePia-Marie Wehrling hälsade alla välkomna.

§2

Fastställandeav dagordning
Material: Dagordning
Beslut:
dagordningen godkändes

Svenska Filminstitutet
Box 27126. 102 52 Stockholm
Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1
Telefon; 08-665 11 00
film institutet.se
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§3

Val avjusterare
Beslut:
Anna Sofia Rossholm och Daniel Lundquist utsågs attjustera dagens
protokoll.

§4

Val av ordförande
Ordförandentillsätts enligt arbetsordningen förrådenförett årmed
möjlighettill förlängningytterligare ett år i taget. Ordförandenkan längst
sitta i tre år.
Beslut:
att utse Pia-Marie Wehrling till ordförandeförytterligare ett år

§5

Utvärderingav rådetförfilmpedagogiska frågor
Material: utvärderingav råden vid Filminstitutet, Arbetsordning förråden
vid Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Ordföranden inledde med att berättaatt rådet har diskuterat frågan innan
dagens möte.Dessutom har hon haft mötemed de andra rådsordfdrandena
och äventräffat delar av Filminstitutets styrelse, däribland styrelsens
ordförande. Frågor som diskuterats har bl.a. varit vilket inflytande råden
har och hur råden bättre skall kunna fååterkopplingfrån Filminstitutet.
l) Rådetmenade som en övergripandesynpunkt att syftet med just det här
rådet alltjämt äroklart, men att det inte behövervara en nackdel. Det ger
istället rådet möjlighetatt själv fylla det med relevant innehåll. Ett sådant
initiativ var när rådet samlat svarade på remissen förKulturskoleutredningen. Det ärdessutom värdefulltan alla aktörer på områdetträffas
och fårmöjlighetatt diskutera hur man långsiktigtskall kunna nå
framgångi att etablera filmpedagogik på en bredare front. Nils-Thomas
Andersson framfördeatt det skulle kunna vara bra med en särskild
arbetsordning fördet här rådet. Rose-Marie Strand tog upp att känslan är
att Filminstitutet bara vi ha bekräftelse på det som institutet gör, inte att
rädet har möjlighet att initiera frågor.
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Ordförandenanförde att det finns många positiva saker med rådsarbetet,
t.ex. att alla mötsoch kan diskutera utifrånvar och ens ingångar. Hon ser
dock inte att rådet har något konkret att ta ställningtill och att det är
otydligt vilken instans rådet riktar sig till, styrelsen eller Filminstitutet.
Utan faktiskt inflytande ar rådet dessutom något bakbundet.
Christina Preisler Schedin tackade for värdefullasynpunkter och framförde
att det primära syftet med raden, säsom Filminstitutet uppfattar det, äratt
försestyrelsen med välgrundade beslutsunderlag. En del i detta äratt ta in
kunskap och åsikter frånrådet. Hon underströkatt styrelsen alltid fårveta
om rådet har haft synpunkter i en fråga. Strategiska frågor fördetta råd
under de mötensom hittills genomförts har gällt filmkunnighet där
målformuleringarna i verksamhetsplanen diskuterades innan de gick till
styrelsen, vilket låg i allas intresse. Frågorsom ärrelevanta ärhur vi
tillsammans kan lyfta blicken och hitta en gemensam väg framåt for att
Ökafilmkunnighet förbarn och unga i hela landet, utifrån våraolika roller
och uppdrag, och där Filminstitutet har ett nationellt uppdrag.
Rådettog upp att en del av de frågorsom man vill diskutera äroperativa
frågor. Christina Preisler Schedin påpekade att operativa frågorärnågot
förFilminstitutet, inte for rådet.
Rose-Marie Strand framförde att en stor frågaär att förfäser svensk film.
En viktig fråga förrådet kan därmed vara att försökahitta lösningarutifrån
filmpedagogiken.
Rådet har, till skillnad frånde andra råden, god geografisk spridning. En
fråga som aktualiserats ärdärmed om det ärrimligt att de olika aktörerna
stårförresekostnader istället for Filminstitutet. Christina Preisler Schedin
höllmed om att resekostnadsfrågan behöverses över.
2) Rädet diskuterade om någon part saknas i rädet. Det togs upp att
folkhögskolorna, kulturskolorna och Föreningenförfilm och
mediepedagogik (FOMP) möjligensaknas och att det även vore bra med
en representant förlärarkåren.Christina Preisler Schedin informerade om
att hon nyligen invalts till Kulturskolerådets styrelse.
Christina Preisler Schedin framfördeatt SFF har kommit med önskemål
om att fåvara med i rådet och önskade rådets synpunkter på detta.
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Rådet enades om att bjuda in SFF och FOMP som adjungerade till nästa
rådsmöte.Filminstitutet kontaktar organisationerna i fråga.
3) Rådet diskuterade hur arbetet i rådet varit. Alla eniga om att det är
givande, men att den ordinarie mötestidenärnågot for kort. Om mer tid
behövsäralla rådsledamötereniga om att mötenvid sidan av de ordinarie
mötenafungerar bra.
4) I arbetet framöverframfördeChristina Preisler Schedin att hon gärna
skulle vilja diskutera frågan om folkbildning med rådetföratt höraolika
aspekter. Av vikt äräven att titta pågemensamma utmaningar. Men for
bästa utnyttjande av tiden behöverFilminstitutet formulera
frågeställningarna.
Ordförandenhöllmed om vikten att diskutera gemensamma utmaningar
föratt höjastatusen förfilmpedagogiken. Filminstitutet kan i det
sammanhanget fungera som en murbräcka, t.ex. genom att arrangera
Filmrummet och sprida kunskap om frågan.
7) Angående representativiteten konstaterades att allajobbar med frågan,
men att det ofta avspeglar sig i hur organisationerna ser ut. Det
konstraterades vidare att rådets ledamöterkommer från Göteborg, Skövde,
Malmö och Stockholm samt att flera organisationer är geografiskt
rikstäckande.
6) Angående ledamöternasmandat i tid påpekade rådet att det inte ärbra
om alla ledamöterbyts ut samtidigt. En lösningsom togs upp äratt vissa
ledamöterutses på tre åroch vissa på två. Samtliga eniga om att det ärbra
att veta hur länge man som ledamot max kan sitta i rådet. Det påpekades
också att det ärviktigt att man inte kan sitta kvar som ledamot om man
lämnar sin organisation.

§6

Övrigafrågor
Ordföranden meddelade att hon kommer att vara tjänstledigfränseptember
och att rådet därmed behöverväljaen annan ordförande förkommande år.
Rådet beslutade att komma överensom ny ordförandeefter mötetoch
meddela protokoll föraren föratt fåmed det i dagens protokoll som en
notering. Rådettackade såmycket for ordförandens insatser i rådet.
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NOTERING: Pia-Marie Wehrling meddelade per mail den 11 maj att rådet
enats om Daniel Lundqvist som ny ordförandeförrådet fördet kommande
året.
Beslut:
att entlediga Pia-Marie Wehrling som rådets ordförande
att utse Daniel Lundquist till ny ordförande

§7

Nästamöte
Nästaordinarie mötemed rådet ärden 8 november.

§8

Mötetavslutas
Ordförandentackade alla förden härtiden och fick en spontan applåd.

Vid protokollet
'^..

Justeras

Elisabeth Bill

Anna Sofia Rossholm

£^-!T-

aniel Lundqu

