
Protokoll för årsmöte 2017 Föreningen Sveriges Filmfotografer
org.nr 814000-9534  

Mötet hölls på Slipvillan torsdagen 6 april 2017

Närvarande:  Håkan Holmberg (HH), Ragna Jorming (RJ), Erik Persson (EP), Roland Sterner (RS), Charlotta Tengroth (CT), 
 Alex Lindén (AL), Jens Fischer (JF), Ewa Cederstam (EC), Ulf Brantås (UB), Bengt Orhall (BO), Lasse Pettersson, 
 Simon Olsson, Emil Klang, Anders Bohman, Ari Willey, Andra Lasmanis.

1.   Årsmötet öppnades av Håkan Holmberg.

2. En närvarolista upprättades, samt en röstlängd 
 16 röstberättigade närvarande, 0 icke röstberättigade (adjungerade medlemmar)

3. Mötet befanns stadgeenligt utlyst.

4. Dagordningen lästes upp av Håkan Holmberg, och godkändes.

5. Val av mötesfunktionärer: 
a. Val av ordförande att leda årsmötet: Håkan Holmberg (HH)
b. Val av sekreterare att föra protokoll: Charlotta Tengroth (CT)
c. Val av två justerare av protokoll: Alex Lindén (AL), Lasse Pettersson (LP)

 d. Val av rösträknare: Ewa Cederstam (EC), Jens Fischer (JF)

6 Styrelsens verksamhetsår
a. Styrelsens verksamhetsberättelse: HH läser upp styrelsens verksamhetsberättelse. HH varit
frånvarande en del. 
* Resor: AL har rest mycket, bl a till ASC:s International Cinematographers´ symposium (vilket har 
redovisats på hemsidan.) 50 länder dök upp med deltagare. Det var dels i klubbhuset, Vittorio Storaro
pratade om konstnärlighet och upphovsrätt. Alla representerade föreningar fck introducera sig.
Dolbys nya projektorssystem, där man äntligen ser svärta förevisades. De var på Panavision mm, och
fck gå bakom de hemliga dörrarna man annars inte får titta bakom. HH jämförde med förra mötet. AL:
idag är det VR som är kontroversiellt. AL har också också rest för Tekniska kommittén, det har varit
stiltje I den pga ordförandes sjukdom. Nu är det tre st ordförande som delar, och det skall det bli mer
aktivt. 
* BarBro: BarBro har legat nere större delen av verksamhetsåret pga ombyggnad, så det har inte
kommit igång förrän I mars, med Jonas Alarik som gäst.  Det kommer att bli bra, projektionen är bättre
och  intresset stort.
* Guldbaggejuryn: Christofer Rus avgår I guldbaggejuryn, och ersätts av Frida Wendel. Malin Nicander
sitter kvar I ett år till.
* Varicam-workshop; FSF har fått många mail om att vi borde ha en sådan, och så skedde den 16
februari på Filmhuset. Det var bra, mycket folk var där. Dado (colorist, workfowspecialist) var
uppskattad.  (En sidodiskussion om DIT bryter ut; Vad är en DIT? Datawrangler, eller workfowspecialist.
DIT ersätter I princip labbet.)

 * Glöggmingel: FSF hade ett trevligt glöggmingel på Slipvillan I december.
* Årets Barnbio: Jon Rudberg representerade FSF i juryn och prisutdelningen för Årets Barnbio.



b. Styrelsens  ekonomiska rapport / Räkenskaper. RS redogör: 

Förra årets intäkter/utgifter SEK

medlemsavgifter 143400

sponsring 11150

summa 154550

utgifter 2016 184289

aktuellt saldo 170406 123012

Mediateknik är vår första sponsor. Vi har dock fått fer sponsorer, pga förtjänstfullt arbete av Michael
Petersen. 
Utlägg: FSF har haft utläggskostnader på SEK 70 000. Övriga kostnader; SEK 110 000,  t ex 
seminariekostnader för GoKinema som kom retroaktivt från föregående år.  
I dagens läge har vi SEK 120 000 på PlusGirot. RS är beredd att skicka ut nya avgifter. Vi har inte haft
några avhopp från föreningen. 

c. Revisionsberättelse: Bengt Orhall läser upp revisionsberättelsen (bifogas protokollet.) Som vanligt är
det välförda räkenskaper utan anledning till anmärkningar. BO rekommenderar ansvarsfrihet till
styrelse och kassör.

7 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

8 Val av styrelse för kommande verksamhetsår: 
 Valberedningen har bestått av Simon Olsson (SO), Anders Bohman (AB) och Andreas Lennartsson

(ALe.) De har kontaktat hela styrelsen. AB: Det har varit roligt att höra allt beröm av den nya styrelsen.
Alla har varit positiva. Det fnns energi och go i föreningen. Valberedningen är enig I sin
rekommendation. 

 Andra Lasmanis ansluter till mötet.

a. Val av ordförande: 
Valberedningens förslag är ha två ordförande som delar på posten:  RJ och EP. RJ och EP är villiga om
det begränsas till 2 år, vilket skall respekteras. 
Inga andra förslag till ordförande fnnes.
Ragna Jorming och Erik Persson valdes enhälligt till delat ordförandeskap.

b. Val av vice ordförande :  
Valberedningens förslag: Andra Lasmanis (ALA) och Nicklas Karpaty (NK.)  
AL föreslås slutligen, eftersom NK varit tveksam.

 Andra Lasmanis väljs enhälligt till vice ordförande.

c. Val av sekreterare och vice sekreterare: 
Valberedningens förslag är sittande sekreterare Charlotta Tengroth.
Charlotta Tengroth väljs enhälligt till sekreterare 

d. Val av kassör: 
Valberedningens förslag är RS. RS har länge begärt att på sikt bli ersatt.  Det fnns en medlem  som är
intresserad av att lära upp sig: Lukas Eisenhauer. Han kan gå vid sidan under 2017. RS: Ja, det går bra. 
Roland Sterner omväljs enhälligt till kassör.
e. Val av ledamöter:  
Valberedningens förslag: Lukas Eisenhauer



Ewa Cederstam
Alex Lindén 
Jens Fischer 
Michael Petersen
Frida Wendel
Iga Mikler
Sophia Olsson

Årsmötet väljer enhälligt att bifalla valberedningens förslag till ledamöter. 

Ulf Brantås ansluter till mötet

f. Val av suppleanter:  
Valberedningens förslag: Håkan Holmberg

Ulf Brantås
Bratislav Stankovic
Andres Rignell
P.A. Svensson
Nicklas Karpaty

Årsmötet bifaller enhälligt valberedningens förslag till suppleanter. 
Det konstateras att FSF nu för första gången har en helt jämställd styrelse.

 g. Val av revisor:  
Valberedningen föreslår att Bengt Orhall sitter kvar, vilket bifalles enhälligt.
Bengt Orhall omväljs till revisor.

Styrelsen konstituerar sig själv, vilket innebär att ansvarsposter fördelas på det konstituerande mötet.
Föreningens frma tecknas av ordförande Erik Persson och Ragna Jorming samt kassör Roland Sterner
var för sig. Övriga styrelseledamöter tecknar föreningens frma minst två i förening.

h. Representanter ut I landet:
Som det har varit fnns följande representanter ute I landet: Skåne: Hans Hansson, Nille Leander. I
Göteborg  Ralph M Evers. I norr: Stefan Hencz.
De sitter inte formellt I styrelsen. Valberedningen har kontaktat dem, och t ex Stefan Hencz var inte så
intresserad.  Simon Olsson tycker att de verkar lite ointresserade förutom i skåne.  Det har knorrats lite
för att FSF inte ersätter resor till Stockholm, det har svårt att närvara vid våra evenemang. Det är något
vi kan diskutera. CT tycker Ralph kan ersättas av MP. Detta bör kollas av styrelsen efter det
konstituerande mötet. 

9. Inbjudan av nya medlemmar: 
AB: FSF har gjort om reglerna. Det kanske inte är så tydligt hur man gör. Vi kanske måste gå ut med det
mer, så att folk vet att de kan förslå folk. Det är ett bra förslag tycker alla. 
CT har tagit emot alla förslag på nya medlemmar och redogör för dessa:

a. Ordinarie medlemmar 
Fyra förslag har inkommit, och styrelsen föreslår att de röstas in;

Erik Nordlund, föreslagen  av Erik Persson 
Ita Zbroniec Zajt, föreslagen av Ragna Jorming, 
Simon Pramsten, föreslagen av Charlotta Tengroth 
Kenneth Ishii, föreslagen av Jallo Faber



 Alla accepteras, 16 röster för var och en, inga däremot. 

 b. Adjungerade medlemmar 
 Sex förslag till nya adjungerade har inkommit, för fem stycken har styrelsen en rekommendation att de

röstas in, för den sjätte (Marcus Tinnerholm) så kom underlaget in för sent för att styrelsen skall ha
hunnit ge en samlad rekommendation.

Mats Holmgren (colorist) föreslagen av Michael Petersen/Alex Lindén Ja
 Carl Skaf (colorist) föreslagen av Michael Petersen/Alex Lindén Ja
 Ola Bäccman (colorist), föreslagen av Michael Petersen/Alex Lindén Ja
 Nicolai Waldman (colorist,) föreslagen av Michael Petersen/Alex Lindén Ja
 Benjamin Bergery föreslagen av Michael Petersen Ja
 Mats Karlén (fotograf) föreslagen av Alex Lindén Ja

Marcus Tinnerholm (fotograf/ helikopterfotograf) föreslagen av Carl Persson

     Mats Holmgren, Carl Skaf, Ola Bäccman, Nicolai Waldman, Benjamin Bergery och Mats Karlén får
alla 16 röster för, inga däremot.  Marcus Tinnerholm får 11 röster för, 5 lägger ner sin röst. 
Samtliga sex förslag antas därmed som adjungerade medlemmar. 

 Det uppstår en diskussion om kategorier, vilka vi skall ha, underkategorier eller ej. CT: Om det blir
fer colorister än flmfotografer så kan det ju förändra föreningen kanske. UB: Det är bra att vi 
konsoliderar workfow och har gemensam agenda, att man t ex inte får vara med och gradea, eller
inte får ha DIT, pga producenter. LP: Dado sade att varicamen hade mycket inbyggt så behöver
man inte DIT.  AB: att skriva in kontrakt att vi måste vara med och gradea.

 c. Hedersmedlemmar  
 UB föreslår: Henric Larsson Chimney. Peter Bengtsson. De är hjälpsamma etc. 
 16 röster för, inga däremot

Jonas Elmkvist, Björn Thisell, Daniel Thisell, Pelle Mellqvist är andra tankar till nästa år. 
AL: Bra att man poängterar att man kan tänka outside the box till nästa gång, och föreslå sådana som
gör mycket för flmfoto. BO: Förr var det ofta var de som på olika sätt hade hjälpt föreningen som
föreslogs bli hedersmedlemmar. 
Slutsats: Vi måste bli tydligare med att skicka ut att vi vill ha in folk.

 
10 Fastställande av årsavgift. 

RS: Jag föreslår oförändrat, SEK 1500 till DOP, SEK 750 adjungerade, SEK 300 för pensionärer, gratis för
hedersmedlemmar och medlemmar som är över 74. Det har kommit in sponsorer och fera är på g. 
Avgifterna beslutas förbli oförändrade.
BO: Med för många sponsorer och för mycket intäkter så kan vi åka på skatt etc. Än så länge klarar vi
oss. Det får inte bli för stora pengar. EC: får vi reella pengar nu eller rabatter? AL: Reella pengar. UB: Vi
hade sponsormöte igår, fera vill inte ha logga på hemsidan, utan ha kontakt och att vi går in och
hjälper till med namn och kontakter/plattform etc. T ex Camera Nordic, vill gärna ha en post-NAB,
gathering; de vill vidga sitt område. Samma med Flanders scientifc, tillverkar monitorer, seminarier om
hur fotografer kan använda monitorer på set och i grading – de vill ha dialog, inte bara passiv logga. 

Ari Willey avviker från mötet.

11.       Motioner väckta av styrelsen
 Inga motioner fanns att behandla.



12. Motioner väckta av enskilda medlemmar
 Inga inkomna motioner fanns att behandla.

13. Övriga frågor
  a. AB: Nostradamusutredningen & branschråden; har vi representanter där? EC Nej. Handlar om

distribution. Vad händer med flmavtalet? EC: Vi har inte haft någon som velat gå in flmpolitiskt,
flmfotografen har inte funnits och inte tagit strid. OFF har 5 representanter, men FSF har inga! Vi
borde ha en representant. Vi är inte så framåt. Vi måste se till att vi fnns I branschråden.  Vi kommer få
sämre villkor. Vi borde fråga varför vi inte är representerade. HH: tidigare har vi sagt att vi bara
konstaterat att TF företräder oss – men det gäller inte längre. UB: Vi borde ha kommunikation med SFI.
EC: Styrelsen borde fråga varför vi inte har en representant i branschrådet och göra en skrivelse om
varför vi inte är med. HH: Kan vi formulera det ikväll? Ja. ALA: Stötinsatser är bra. Man måste göra det.
Det är inte bättre idag än förr och vi måste vara framme.

 Lasse Pettersson avviker från mötet.
 
 b. Avtackning av Håkan Holmberg. AB: Vi vill avtacka HH för gott värv. Ett fyrfaldigt leve utropas för

Håkan.
 
 c. logotypen: Det ligger nere pga kostnader under förra året. Kan aktualiseras nu. 

 d: Gefvert rabatter – NK har haft samtal med LF Gefvert om att ta fram förmånliga avtal för
flmfotografer. Det tar vi I detalj på ett senare möte.

14. Årsmötets avslutades

Ordförande: ___________________________________
Håkan Holmberg

Sekreterare: ___________________________________
Charlotta Tengroth

Justeras: ___________________________________ ___________________________________
Alex Lindén Lasse Pettersson

Bilagor: 1.  Revisionsberättelse



Bilaga 1.


