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Årsberättelse för Skånes Film & Videoklubb.
Verksamhetsåret 2020
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande Per Lundgren.
Sekreterare Patrick Johansson.
Kassör Siegfried Vater.
Övriga Ledamöter Göran Larsson och Thomas Merlöv
Under verksamhetsåret har 4 protokollförda styrelsemöten hållits.
Protokoll nr 1. 2020-02-12 (konstituerande). Protokoll nr 2. 2020-04-15. Protokoll nr
3. 2020-07-16. Protokoll nr 4. 2020-11-23.
Revisorer har varit Rolf Jonasson (sammankallande) och Lars-Berne Mårtensson.
Valberedningen har varit Peter Olsson (sammankallande) och Arne Lindqvist.
Antalet medlemmar vid årets slut har varit 24 registrerade medlemmar.
Medlemsavgiften har varit för enskild 300: -, för familj 400: - och för ungdom under
20 år 50: - kr.
Anslutningar: Klubben har varit ansluten till SFV (Sveriges Film- och Videoförbund).
Klubbmöten
År 2020 har präglats av Covid-19 pandemi vilket fått till följd att fysiska
medlemsmöten har inte kunnat genomföras i den omfattning som ett normalt år
erbjuder. De möten som har genomförts har delvis varit digitala där de som inte har
önskat att närvara fysiskt kunna delta i möten då dessa har filmats och sänts live via
Facebook. Totalt har 6 st klubbmöte arrangerats under året.
Klubbmöte 2020-01-08 vid Ringstorp
Antalet närvarande 16.
Kvällens gäst och föreläsare journalisten Olof Engvall. Olof var inbjuden att föreläsa
om intervjuteknik då Olof har ett förflutet som radio/TV- journalist från bland annat
Sveriges Radio och SVT.
Medlemsfilm som visades var gjord av Per Lundgren med namnet ”Japanska
historiska diamanter”
Årsmöte & klubbmöte 2020-02-12 vid Ringstorp
Antalet närvarande 16.
Kvällens möte inleddes med årsmöte, se separat protokoll
Tips & Trix
Mötesdeltagarna fick en föredragning av Per och Thomas som gick igenom deras
erfarenheter av kamerainställningar.
Därefter visades medlemsfilmen Öresundskraft 150 år, gjord av Per LUndgren
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Klubbmöte 2020-03-11 vid Ringstorp
Antalet närvarande 10.
Kvällens föreläsare var Johan Thörnqvist från företaget Friends & Family som är ett
produktionsbolag i Helsingborg som gör animerad film! Johan har jobbat med
Animerad film under hela sitt liv och var även grundaren och har varit ägare av
filmproduktions bolaget Gertud i Helsingborg. Johan visade exempel på olika typer
av animerad film, val av program samt olika typer av produktionsteknik.
Medlemsfilmer som visades var Håkan Rosenqvist’s film från renoveringen av
”BESSIE”, en fiskeskuta byggd i Limhamn 1909 samt Bertil Erlandsson’s film från ett
träningsläger i Boule på Teneriffa!
Klubbmöte 2020-09-09 vid Ringstorp
Antalet närvarande 19 varav 3 st på distans.
Kvällens föreläsare var David Wramneby. David var inbjuden att föreläsa om
framåtrörelse i film. Under föreläsningen visade David prov på bra och dåliga
exempel på dessa tre perspektiv. Exempel var tagna från Davids senaste filmprojekt
12:13 som är en ungdomsthriller och kommer att sändas på SVT play.
Medlemmarna deltog i en diskussion och utvärderade de olika exempel David tog
fram.
Efter föreläsningen var det dags för årets sommarfilmtävling. 9 st bidrag hade
lämnats in.
1. Naturen vid Finjasjön
-Filmare: Tom
2. Det svarta guldet
-Filmare: Lennart
3. Frågesport
-Filmare: Bertil
4. Sommarfilm
-Filmare: Peter
5. Corona Cocktail
-Filmare: Per
6. Yxan
-Filmare: Håkan
7. Humlans flykt
-Filmare: Arne
8. Snabbis i Mallis
-Filmare: Bernt
9. Underbara yngsjö i Coronatider
-Filmare: Thomas
Vinnare blev Corona cocktail, andraplatsen gick till Underbara yngsjö i Coronatider
och tredjeplats tog Humlans flykt.
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David Wramneby gav också hedersomnämnande till bidragen Corona cocktail, Det
svarat guldet och Humlans flykt.
Som medlemsfilm visades Atlantens diamant – Teneriffa gjord av Per Lundgren. Efter
visningen diskuterades det utifrån Davids tidigare föreläsning filmens olika
perspektiv.

Klubbmöte 2020-10-07 vid Ringstorp
Antalet närvarande 11.
Kvällens program handlade om Digitalisera gamla diabilder, Rita karta,
Färgredigering, Nya regler för drönarflygning
Digitalisera gamla diabilder
Per visar och berättar om sitt projekt med 14000 diabilder hur man digitaliserar och
lätt sätter ihop till ett historiskt bildband.
Rita karta
Thomas har hittat den enkla vägen för att beskriva vilken väg vi kört på en karta.
Frågan har varit uppe många gånger men detta är den enklaste vägen till framgång.
Färgredigering
Det har kommit ut ny teknik där man färg redigerar sin film med hjälp av ett speciellt
tangentbord! Thomas visade hur enkelt det är, vad det kostar och till vilka program vi
kan finna de nya tangentborden.
Nya regler för drönare 1/1 2021
Per gick igenom de nya förutsättningarna och hur klubben ska hjälpa alla utbilda sig
till fjärrpiloter och registrera sig som operatörer.
Som medlemsfilmer visade Thomas några kortfilmer och gjorde en beskrivning vilken
teknik som använts. Lennart visade sin film Berguvssläpp.
Klubbmöte 2020-11-10 vid Ringstorp
Antalet närvarande 13 varav 3 st på distans.
Kvällens föreläsare var Anders Olofsson höll ett föredrag om sitt pågående
filmprojekt. Projektet tog sin början 1996 och har planerad premiär år 2025. Anders
tog oss med på en berättelse om hur hans filmintresse började samt berättade om
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olika skådespelare som är med i hans film och anekdoter i samband med möte med
skådespelare. Det var en mycket underhållande föreläsning.
Minutfilm
Per Lundgren är medlem av juryn för SM i Minutfilm som arrangeras av Sveriges
Kortfilmsfestival. Per hade valt ut 10 st filmer som tävlar i SM för att visa för
medlemmarna vad det är för typ av filmer som tävlar och väcka intresse för att göra
minutfilm. Sammanfattningsvis konstaterade medlemmarna att det var filmer av
varierande kvalité och underhållningsvärde. Per uppmuntrade medlemmar till att
lämna in tävlingsbidrag till filmfestivalen i april 2021.
Som medlemsfilm visade Sigge ett bidrag.

AKTIVITETSBIDRAG
Klubben har anslutit sig till Kulturens bildningsförbund. Vi har registrerat 5 olika
distans cirklar för vår verksamhet 2020. Förutom pengar för cirklarna får vi även
kompetenscheckar för våra cirkelledare.
Vår videoklubb
Månadsmötena har innehållit föreläsningar, filmvisning av medlemmarnas filmer.
Teknikdiskussioner med tips & trix om videoinspelning och redigering.
Vid möteskvällarna serverades kaffe med fralla.
Besöksfrekvensen har varit god trots att en del möten genomförts på distans
GDPR
Information om GDPR (personuppgiftslagen).

Ny personuppgi slag trädde i kra 2018-05-25, EU direk v
GDPR (General Data Protec on Regula on), ersä er personuppgi slagen PUL.
Skånes Film & Videoklubb, är en ideell förening, org. nr 802488-2030.
Föreningens ändamål är a bedriva lmning och redigering av eget producerat
videomaterial.
Föreningen registrerar digitalt medlemmar i e excel-program med följande
informa on om medlemmar:
Namn, adress, telefon nr, mobil nr och e-postadress.
Medlemsregistret är ll för kontroll av inbetalda medlemsavgi er, utskick av
kallelser ll klubbmöten och informa on ll medlemmar.
SF&VK har en egen hemsida www.sfvk.se

ft

ft

ti

tt

tt

ti

ti

fi

ti

ft

ti

tt

ti

ft

ti

ti

4

2021-01-30

Medlemmar som avsagt sig medlemskap avregistreras omgående i medlemsregistret.
Medlem som ej betalat medlemsavgi en för de två senast åren avregistreras
från medlemsregistret e er två år.
Styrelsen
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