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Svenska Filminstitutet
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102 52 Stockholm

Kulturradets synpunkter pa "Radens sammansattning,
form och funktion"

KulturrAdet har fatt mojlighet att lamna synpunkter pA de sarskilda rad som
regeringen fOreslagit ska inrattas vid Svenska Filminstitutet. Radens uppgift
ar att "garantera filmbranschens alctorer insyn och mojlighet att paverka
utformningen av filmstoden" vidare ska raden "fungera som styrelsens
metod att sakerstalla att det operativa arbetet och de beslut som
Filminstitutet genomfor och som paverkar bransch och intressenter ska halla
hogsta mojlig kvalitet, liksom att styrelsens beslut fattas efter att
branschens synpunkter har vagts in i beslutsunderlaget".

KulturrAdet vill i korthet Minna foljande synpunkter:
Forslaget ar att raden ska ha hogst 15 leclamoter. Kulturradet anser
att gruppen ar Rh- stor och bor minskas till hogst 10 ledamoter, det
baserat pA den Tanga erfarenhet myndigheten har av att arbeta med
referens - och arbetsgrupper. Stone grupper riskerar latt att bli
ineffektiva och da inte heller kunna utgora det stud till
Filminstitutets styrelse som är aysikten
-

Enligt fiirslaget ska grupperna sammantrada tva ggr/Ar, vid behov
kan raden kallas till fler moten. Behovet av moten kan formodligen

variera mellan de olika raden, initialt finns det sakert ett stort behov
av att traffas vid fler tillfallen an endast tva ggr/Ar
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Mandatperioden for gruppemas ledamoter ar otydlig. Det bor redan
vid rAdens forsta sammansattning finnas en tydlighet for hur langa
perioder ledamoterna kommer att utses. Kulturradet tillampar for
sina grupper perioder om tvA Ar med mojlighet till tvA Ars
ffirldngning. Kulturradets erfarenhet med systemet att personer
sjdlva kan anmdla sift intresse for att delta i en arbets - eller

referensgrupp ar positivt
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