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Årsberättelse för Skånes Film & Videoklubb. 
Verksamhetsåret 2022 
Styrelsen har bestått av följande: 
Ordförande Per Lundgren. 
Sekreterare Patrick Johansson. 
Kassör Christer Nordlund. 
Övriga Ledamöter Göran Larsson, Thomas Merlöv, Jimmy Svensson 
Under verksamhetsåret har 4 protokollförda styrelsemöten hållits.  
Protokoll nr 1. 2022-01-10, Protokoll nr 2. 2022-02-09, (konstituerande), Protokoll 3. 
2022-05-22 och Protokoll 4. 2022-12-08. 
Revisorer har varit Rolf Jonasson (sammankallande) och Lars-Berne Mårtensson. 
Valberedningen har varit Bertil Erlansson (sammankallande) och Håkan Rosenqvist. 
Antalet medlemmar vid årets slut har varit 20 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 2022 första året efter Covid-19 pandemin, medlemsmöten genomförts i 
klubblokalen utan restriktioner. En del av möten har även sänts digitalt via klubbens 
facebook sida Totalt har 9 st klubbmöte arrangerats under året. 

Klubbmöte 2022-01-13 Klubblokalen Ringstorp 
Närvarande 9 medlemmar samtidigt som vi hade kopplat upp oss och sände mötet 
live via FB där vi hade några besökande.  
MINUTFILM 
Mötet inleddes med några korta inspirationsfilmer inför kommande  Minutfilms 
festivalen i Stockholm 31/4. Per visade bla. Upp sitt bidrag. 

FÄRGKORRIGERINGSUPPDRAG 
Kvällens Gäst Christoffer Nilsson utgick och istället talade Thomas om ett nytt 
FÄRGKORRIGERINGSUPPDRAG. Uppdraget går ut på att alla medlemmar ska 
ladda ner en film från Vimeo, Per skickar ut länk under morgondagen. I filmen finns 
tre tydliga nyansskillnader eftersom några bilder är filmade medsols och andra 
motsols. Alla medlemmarna redovisar sitt arbete på nästa möte 9/2. 

JIMMYS FOTOLÅDA 
Jimmy gick igenom sin fotolåda. Man kan konstatera att man kan åstakomma mycket 
med små medel. 

MEDLEMSFILMER 
Per visade sin film ”GRINDVALSJAKTEN PÅ FÄRÖARNA”. Tyvärr havererade 
visningen pga tekniskt fel. Visningen gör vi vid senare tillfälle. 
Jimmy visar en film från ”cross bike eventet” 
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Per har plockat fram en gammal ”klubbfilm” NUMMOK från 2004 med bla. Från lidna 
Arne och Sten i rollerna. Det fanns önskemål om att dessa gamla filmer ska läggas 
upp på klubbens Vimeokonto 

MEDLEMSUPPDRAG 2022 
Per informerade om att alla kunde nu söka resebidrag då styrelsen beslutar att även i 
år sätta 10000 kronor till ett ”medlemsuppdrag”. Uppdraget går ut på att minst 2 
medlemmar ger sig ut på ett uppdrag/resa typ förra årets Färöresa eller ett besök på 
någon mässa. Syftet med resan ska vara att man kommer tillbaka till klubben och 
förmedlar sina upplevelser i syfte att övriga medlemmar även kan tillgodoräkna sig 
denna kunskap. Ansökan ska göras till styrelsen senast 9/2 där man anger resmål 
och syfte och mål med resan samt hur detta ska återrapporteras till övriga 
medlemmar. Styrelsen är noga med att det ska vara minst två personer från 
filmklubben i detta uppdrag. 

Årsmöte & klubbmöte 2022-02-09 Klubblokalen Ringstorp 
Antalet närvarande 15. 
Kvällens möte inleddes med årsmöte, se separat protokoll 
FÄRGKORRIGERINGSPROJEKT 
Från januarimötet fick medlemmarna ett uppdrag att visa film där filmer var 
färgkorrigerade i olika nyanser. Medlemmarna fick ge varandra synpunkter på deras 
visade filmer 

MEDLEMMARNAS FOTOLÅDA 
Göran Larsson förevisade sin fotoutrustning och berättade hur han använder sin 
utrustning i olika sammanhang och situationer. Medlemmarna kunde ställa frågor till 
Göran. 

MEDLEMS FILMPROJEKT 
Lennart Mattson är engagerad i ett filmprojekt som handlar om Termikstråket dvs hur 
fåglar utnyttjar den optimala flygvägen i förhållande till vindar. Projektet belyser också 
problematiken för fåglar när det blir mer vanligt med vindkraftverk i landskapet. 
Lennart visade en del filmmaterial från det pågående projektet. 

INSPIRATIONSFILMER 
Ordförande presenterade ett nytt projekt i syfte att sporra medlemmar att göra film. 
Medlemmar fick berätta om deras kommande filmprojekt. Ett av målen med detta 
projekt är att få fram bidrag till minutfilmsfestivalen eller till klubbens 
sommarfilmtävling som kommer att hållas i september 
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Klubbmöte 2022-03-09 Klubblokalen Ringstorp 
Närvarande 15 medlemmar samt att mötet sändes live via FB för de som inte hade 
möjlighet att närvara. 
FÖREDRAG ROLF HAMARK 
Rolf Hamark är en filmare och producent som bland annat filmar i Anders Olofssons 
projekt Stall-Erik och Snapphanarna. I dagens föreläsning berättade Rolf om olika 
filmprojekt genom åren och visade olika klipp från olika produktioner. 

MEDLEMSFILM PROJEKT 
Lennart Mattson är engagerad i ett filmprojekt som handlar om Termikstråket dvs hur 
fåglar utnyttjar den optimala flygvägen i förhållande till vindar. Projektet belyser också 
problematiken för fåglar när det blir mer vanligt med vindkraftverk i landskapet. 
Lennart visade en del filmmaterial från det pågående projektet. 

FÄRGKORRIGERINGSPROJEKT 
Inför dagens möte fick de medlemmar som ville visa upp olika förslag och tolkningar 
på färgkorrigering av en filmsekvens som kommer från ett filmprojekt från Färöarna. 
De olika förslag som visades gav prov på olika tolkningar allt ifrån förstärkning av 
färger till helt nedtonade färgskalor. 

PATRICK’S FOTOLÅDA 
Ett återkommande inslag är att någon medlem vid varje möte berättar vilken typ av 
filmutrustning de använder sig av i sitt filmande. Patrick visade vilka olika filmkameror 
som han använder.  
Sony Handycam HDR-CX405 videokamera, lätthanterlig kamera som filmar full HD 
1080 
Gopro Hero 8 Black, kamera som mestadels används i rörelse exempelvis i fäste 
med sele 
Sony Xperia 5, mobilkamera som är nära tillhands filmar i 4k och kamera stillbilder 23 
mp 

Klubbmöte 2022-04-13 Thomas Merlövs Företagslokal i Mörarp 
Närvarande 10 medlemmar samt att mötet sändes live via FB för de som inte hade 
möjlighet att närvara. 
Föredrag av Christoffer Nilsson 
Christoffer, medlem i filmklubben, är en av Sveriges mest erfarna drönarpiloter. Han 
har varit engagerad med modellflygning i många år och bygger nu sina farkoster. 
Christer höll ett föredrag om drönare och filmning med drönare. 
Att få flyga drönare kräver certifikat. Om drönaren är försedd med kamera och filmar 
så måste ansökan om spridningstillstånd lämnas in till lantmäteriet om du tänker 
publicera filmerna. Ansökan görs till Lantmäteriet. Det finns undantag när du inte 
behöver söka spridningstillstånd och det är om filmen endast visar dina privata 
byggnader eller privata mark och vägar. Att lämna in ansökan är kostnadsfritt. 
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Christoffer berättade om sitt intresse att bygga drönare och flyga dessa. Då mötet 
hölls i en stor lagerlokal förevisade Christoffer hur han flyger sina drönare genom att 
använda VR-teknik. Dvs drönaren är försedd med en kamera som sänder en 
interaktiv bild till operatörens VR-glasögon och som gör att operatören har samma vy 
som om han satt i drönaren själv. Detta gör det möjligt att flyga drönaren väldigt fort 
och att kunna navigera i trånga passager 

Sigges fotolåda 
Sigge förevisade sina olika filmkameror som använts genom olika årtionden. Det var 
olika typer av smalfilmskameror med analog film till kamera med magnetband som 
lagring. Det var uppskattat bland medlemmarna att få återse den gamla tekniken som 
nästa glömts bort. 

Medlemmarnas nästa filmprojekt  
De närvarande medlemmarna fick berätta vad deras nästa filmprojekt eller idé till 
projekt kommer att handla om. Detta kommer vi att återkomma till vid nästa 
medlemsmöte. 

Som avslutning på mötet förevisades medlemsfilm av film Jimmy och Per 

Klubbmöte 2022-05-24 Råå 
Närvarande 15 medlemmar, Grillen var tänd och alla närvarande grillade sitt 
medhavda. 
KVÄLLENS ÖVNING 
Thomas Merlöv förevisade hur man kan arbeta med fokus i olika perspektiv. Hur man 
använder bländartider och ställer in vitbalans 

AKTUELLA FILMIDÉER 
Medlemmar fick berätta om sina kommande filmprojekt inför sommaren och hösten 
Ordförande informerade om kommande aktiviteter i höst 

Representanter för klubben har träffat Helsingborgs Fotoklubb och diskuterat ett 
fördjupat samarbete. Ordförande informerade om hur kontakterna har gått och att 
Helsingborgs Fotoklubb är positiva till ett samarbete. 

Klubbmöte 2022-09-07 Klubblokalen Ringstorp 
Närvarande 15 medlemmar samt att mötet sändes live via FB för de som inte hade 
möjlighet att närvara. 
Samarbete med Helsingborgs fotoklubb 
Vid dagens möte fanns 3 medlemmar från Helsingborgs fotoklubb. SFVK har inlett ett 
tätare samarbete med fotoklubben. Bland annat får respektive medlemmar i 
föreningarna närvara vid respektive klubbars medlemsmöten. Från år 2023 kommer 
SFVK att ha sina medlemsmöten i fotoklubbens lokal vid Planteringen. 
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Planerade cirkelkvällar i redigering, Premier Pro, Final Cut och Pinnacle 
Klubben kommer att arrangera arbetsgrupper där fokus kommer att ligga kring 
redigeringsprogram. Följande arbetsgrupper kommer att bildas; 
Pinacle ledare Göran Larsson 
Final cut ledare Thomas Merlöv 
Premier Pro ledare Per Lundgren 
Respektive ledare kommer att kalla till arbetsmöten och utbildning kommer att i första 
hand hållas i Fotoklubbens lokal. Separat meddelande om tider och lokal kommer att 
skickas ut. 
  
Resebidraget 2022 
Per informerade om att det beviljade resebidraget kommer att användas till en resa 
till Italien den 16 till 23 september 

Klubbmöte 2022-10-11 Klubblokalen Ringstorp 
Närvarande 7 medlemmar. 
Samarbete med Helsingborgs fotoklubb 
Vi har bokat in 2023 års klubbträffar i HF lokaler andra onsdagen i månaden.  
Hyran har fastslagits till 350 kronor per tillfälle. Vi var också överens att föreslå våra 
respektive valberedningar att föreslå att HF ordförande väljs in i SFVK styrelse på 
årsmötet i februari och att SFVK ordförande väljs in i HFs styrelse 2023. Vi har också 
talat om att göra någon gemensam insats till att hjälpa Ukraina med matlådor.  
Christoffer, vår drönarspecialist har varit i kontakt med Sofiero och Höstljus. Planen 
är att tillsammans med fotoklubben utanför besökstid, besöka Sofiero. En preliminär 
dag är 31/10 men jag återkommer när detta är bestämt.    

Bokade cirkelkvällar i redigering, Premier Pro/Premiere Elements,  Final Cut/
Imovie och Pinnacle 
Göran konstaterar att intresset för kursen Pinnacle redigering är lågt, inga 
anmälningar varför projektet utbildningsprojektet för Pinnacle läggs ner. 
Både Thomas och Per har anmälningar till sina kurser. 

Pers fotolåda 
Per Lundgren visar upp sin fotolåda som består av:  
Sony PXW-Z 90, Sony RX 100/4, GO PRO 7, Mobilkamera Samsung S21, GoPro 
drönare KARMA, videostativ 1 och 2, Gimbal till gopro och en annan till RX100, 
Hävstång/kamerahiss, Släde 1 och 2, Röde mick till både Sony och go pro, Belysning 
1 och 2 varav en vattentät, reflektor, Tv monitor och en Dator. 

Att göra recherch och skriva manus samt vikten av att boka filmningar (Per) 
Undertecknad berättade om planering inför en resa. Viktigt att boka in eventuella 
filmningar då det är risk att inte få filma det du tänkt. 
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Bakom kulisserna  
Thomas och Per berättar om resan till Italien 16-23/9 (lite film bakom kulisserna) 
Filmen dag 3 visades + Thomas nygjorda film! 

Medlemsfilm 
Lennart visade delar av sin film Hässleholms stadsmusikkår och berättade om hur 
han utnyttjat tekniken 4K i redigeringen.  
Undertecknad visade filmen ”Fiske på Gran Canaria” 

Klubbmöte 2022-11-30 Klubblokalen Ringstorp 
Närvarande 10 medlemmar samt att mötet sändes live via FB för de som inte hade 
möjlighet att närvara. 

KURSER I REDIGERING 
Under hösten har klubben hållit kurser i filmredigering. Kurserna har varit uppdelade i 
olika grupper beroende på vilket redigeringsprogram som kursen handlat om. De 
olika redigeringsprogram som kurserna har handlat om är Premier Pro/Premiere 
Elements, Final Cut/Imovie och Pinnacle. 

VIMEO OCH YOUTUBE 
Förvisades på mötet hur man kan arbeta med Vimeo och Youtube för att distribuera 
filmer 

FILMRESA TILL ITALIEN 
Thomas Merlöv berättade om sin och Per’s resa till Italien 16-23 september. Thomas 
förevisade lite film bakom kulisserna 

MEDLEMSFILM  
Mötet avslutades med att visa medlemsfilmer 
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Klubbmöte 2022-12-15 Klubblokalen Ringstorp 
Närvarande 7 medlemmar samt att mötet sändes live via FB för de som inte hade 
möjlighet att närvara. 

MÅNADSFILM MED MOBILEN 
Ordförande presenterade en app som finns att ladda ner som heter 1se (1 Second 
Every day). Om man filmar minst en film per dag om olika händelser eller upplevelser 
så klipper appen automatisk ihop 1 sekund från varje film och visar det i en sekvens. 
Det blir som en dagbok med ögonblicksbilder från varje dag. 

HUR UTVECKLAR VI KLUBBEN? 
Diskuterade hur medlemmarna i klubben kan fördjupa samarbetet med Helsingborgs 
Fotoklubb för att utveckla klubben och få nya medlemmar. 

På mötet så bjöds det på förtäring i form av jullandgång med dryck samt kaffe och 
tårta. Allt till självkostnadspris 150:- 

MEDLEMSFILM 
Per visade sin film Polaris som handlar om ett byggprojekt i form av uppförande av 
ett högt lägenhetshus vid Ringstorp. Filmningen av projektet har pågått under åren 
2020-2022. 

 
AKTIVITETSBIDRAG 
Klubben har anslutit sig till Kulturens bildningsförbund. 

Vår videoklubb 
Månadsmötena har innehållit föreläsningar, filmvisning av medlemmarnas filmer. 
Teknikdiskussioner med tips & trix om videoinspelning och redigering.  
Vid möteskvällarna serverades kaffe med fralla.  

GDPR 
Information om GDPR (personuppgiftslagen). 

Ny	personuppgi-slag	trädde	i	kra-	2018-05-25,	EU	direk=v	
GDPR	(General	Data	Protec7on	Regula7on),	ersä>er	personuppgiAslagen	PUL.	
Skånes	Film	&	Videoklubb,	är	en	ideell	förening,	org.	nr	802488-2030.	
Föreningens	ändamål	är	a>	bedriva	filmning	och	redigering	av	eget	producerat	
videomaterial.	
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Föreningen	registrerar	digitalt	medlemmar	i	e>	excel-program	med	följande	
informa7on	om	medlemmar:	
Namn,	adress,	telefon	nr,	mobil	nr	och	e-postadress.	
Medlemsregistret	är	7ll	för	kontroll	av	inbetalda	medlemsavgiAer,	utskick	av	
kallelser	7ll	klubbmöten	och	informa7on	7ll	medlemmar.		
SF&VK	har	en	egen	hemsida	www.sfvk.se		
Medlemmar	som	avsagt	sig	medlemskap	avregistreras	omgående	i	medlems-
registret.	
Medlem	som	ej	betalat	medlemsavgiAen	för	de	två	senast	åren	avregistreras	
från	medlemsregistret	eAer	två	år.	

Styrelsen
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