
Protokoll för årsmöte 2019 Föreningen Sveriges Filmfotografer
org.nr 814000-9534  

Mötet hölls på Warner Bros, Birger Jarls Torg 2A, 
onsdagen 6 mars 2019 kl 19-21:30

Närvarande: Erik Persson, Frida Wendel, Alex Lindén, Charlotta Tengroth, Lukas Eisenhauer, Thomas Brennan, 
Christoffer Rus, Göran Hallberg, Kim Silfving, Emil Klang, Kenneth Ishii, Bratislav Stankovic, 
Roy Rossovich, Marcus Tinnerholm, Håkan Holmberg, Malin Nicander, Lars Pettersson,  
Roland Sterner, Bengt Orhall, Tony Forsberg, Olof Johnson (anlände mitt i mötet.)

Parentation över avlidna medlemmar: En tyst minut hölls för att hedra de som lämnat oss under året.
Bengt Modin (född 1938) avliden 180906. Hedersmedlem, verksam inom SVT och arbetade där främst med 
scannerteknik.
Bengt Hagberg (född 1938) avliden 180930. Verksam hos UR som fotograf och ljussättare.
Bengt Dalunde (född 1927) avliden 190110. Arbetade främst med beställningsflm, men fotograferade även ett antal 
långflmer på 1960-talet.
Ralph M Evers (född 1935) avliden 190127. Verksam vid SVT i Göteborg, vice ordförande i FSF 2004-2011 samt FSF:s 
representant i västra Sverige.

§1. Erik Persson öppnade mötet

§2. Upprättande av närvarolista och röstlängd . 

En närvarolista upprättades. 17 röstberättigade och tre icke röstberättigade närvarade vid mötets början. 

Senare under mötet anslöt även  Olof Johnson, och Kim Silfving antogs under mötet som ordinarie medlem vilket 
ökade röstlängden till 19 röstberättigade, och två icke röstberättigade. 

§3. Mötet befanns stadgeenligt utlyst.

§4. Dagordningen fastställdes.

§5. Val av mötesfunktionärer 

5a. Val av ordforande att leda arsmotet: Erik Persson

5b. Val av sekreterare att fora protokoll: Charlotta Tengroth

5c. Val av tva justerare av protokoll: Alex Lindén och  Frida Wendel

5d. Val av rostraknare: Malin Nicander och Emil Klang

§6. Styrelsens rapport om årets verksamhet 

6a. Styrelsens verksamhetsberattelse

Erik Persson  läser upp verksamhetsberättelsen.  Berättelsen bifogas detta protokoll, bilaga 1. 

Bland annat har det anordnats ett antal BarBrokvällar, det har hållits ett medlemsmöte med 
Rättighetsbolaget, det hölls ett större evenemang på Filmhuset i vår regi (FSF-dagen) där bland annat 
Seamus McGarvey var inbjuden gäst. Utöver regelrätta styrelsemöten det har styrelsen arbetat i mindre 
arbetsgrupper som handhaft sponsorfrågor, en ny logotyp, inbjudning av nya medlemmar. FSF har flat på 
en likabehandlingspolicy i kölvattnet av #metoo.  FSF:s Instagramkonto har hållits igång. Den sista 
kvarvarande Filmbanan har delats ut till Hoyte van Hoytema, och FSF har representerat vid fera festivaler. 

6b. Styrelsens ekonomiska rapport 

Lukas Eisenhauer redogör för föreningens räkenskaper. RS har under året varit behjälplig som skuggkassör. 
Intäkter: FSF har 120 betalande medlemmar, varav 86 stycken är DoP. Intänktssumman för medlemsavgifter 
är 145 950 SEK.  Det fnns några som  inte betalat trots påminnelser (5 st DoP, 3 pensionärer), vilket uppgår 
till 8400 SEK i uteblivna intäkter.

Utöver medlemsintäkter har vi sponsorintäkter på 79 878 SEK. 

Vad utgifter beträffar fnns det ett problem med resekostnader att de inte alltid kommer in i rätt 
verksamhetsår. 



FSF-dagen var ett ambitiöst men kostsamt initiativ. Det är tänkt till framtiden, att FSF skall bli mer extrovert, 
och sätta oss på kartan.  Vi hade rabatterad biljettförsäljning men bara 29 FSF-medlemmar närvarade,. Vi gick 
med förlust, 98 368 SEK. Vi skall dock notera att vi har sponsormedel från 2017 och 2018  att tillgå på ca 
112000 SEK. 

Saldo just nu:  67 848 SEK.  Vi har en del sponsorfakturor som skall betalas till oss, ca 70 000 SEK 
sammanlagt. Den ekonomiska redogörelsen bifogas som bilaga 2. 

6c. Revisionsberättelse 

Bengt Orhall redogör för revisionsberättelse (bilaga 3.) Räkenskaperna är väl förda, inga fel eller skäl till  
anmärkningar har funnits, och Bengt  rekommenderar därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§8. Val av styrelse för kommande verksamhetsår 

Valberedningen har bestått av Emil Klang, Simon Olsson och Nille Leander. Simon har varit svårkontaktad sedan han 
började en inspelning, men var med i början av arbetet. Emil och Nille har fullföljt arbetet. Valberedningen presenterar 
först sitt förslag i helhet, innan omröstning om enskilda poster påbörjas. 

8a. Val av ordforande: Valberedningens förslag är att  ordförandeposten delas av Alex Lindén och Olof 
Johnson. 

Omröstning  Alex Lindén 15 bifall, en nedlagd röst 

Omröstning Olof Johnson 16 bifall, en nedlagd röst

Resultat: Alex Lindén och Olof Johansson väljs till delat ordförandeskap.

8b. Val av vice ordforande: Eftersom två ordförande valts så väljs ingen  vice ordförande, då 
ansvarsposten betraktas som fylld.

8c. Val av sekreterare:  Sittande sekreterare Charlotta Tengroth föreslås av valberedningen. Inga andra 
förslag anföres. 

Omröstning:  Charlotta Tengroth 15 bifall,  en nedlagd röst 

Resultat: Charlotta Tengroth omväljs till sekreterare. 

8d. Val av kassör:  Lukas Eisenhauer har velat avgå som kassör på grund av ökad privat arbetsbörda. 
Posten har utlysts, men ingen har anmält intresse.  Ett alternativ är att lägga ut arbetet helt externt, eller att 
Roland Sterner återtar posten.  I styrelsen har det funnits en diskussion om man kan ha det vakant, med en 
betald extern kassör. Bengt Orhall: Det går inte att ha det vakant, man måste ha en kassör,  men man kan 
kanske lägga ut det. Charlotta Tengroth: Kassören måste vara med i styrelsen enligt stadgarna. Stadgarna kan 
ju ändras, men det tar i så fall tid.

Roland har gjort en hel del arbete under året och hjälpt Lukas Eisenhauer, och har sagt att han kan ställa upp 
igen.  Det tar lång tid att lära sig hur man gör. Bengt Orhall:  Det är bra om det är en pensionär som är 
kassör, det är nästan dagligt arbete, man behöver ha mycket tid. 

Den allmänna frågan är hur skall vi göra framgent. Erik Persson: Kan man ändra i stadgarna så att kassören 
inte måste sitta i styrelsen? Charlotta:  Ja, men det är en viss process, och kassörens jobb innebär ju mycket 
att kunna svara på styrelsens frågor om vad föreningen har råd med vid varje givet tillfälle.  Roland: Det är 
inte jättemycket arbete  utslaget över året, men bokslutet tar tid, samt när alla fakturor skall ut.  Charlotta: Vi 
måste ha kontinuerlig koll på vad vi har råd med. Det kommer många förslag från kreativa ledamöter, någon 
måste kunna dra i handbromsen om det behövs. 

 I slutändan landar vi i att Roland Sterner är ett bra förslag, och att Lukas Eisenhauer kan hjälpa till vid behov. 

Omröstning: Roland Sterner 15 bifall, en nedlagd röst

Resultat: Roland Sterner väljs återigen till kassör. 

8e. Val av ledamöter:  Valberedningen presenterade ett förslag om åtta ordinarie ledamöter. Charlotta 
Tengroth menar att det betyder att den röstberättigade styrelsen blir en person större än förr, vilket innebär 
att man måste vara en ledamot till  närvarande vid varje möte för att styrelsen skall vara  beslutsmässig.  
Detta är en nackdel, då vi ofta varit 6-7 stycken närvarande och balanserat på gränsen. Det minskar styrelsens 
beslutsmässighet.  I praktiken har  samtliga suppleanter haft rösträtt vid styrelsemöten hittills. Lukas 
Eisenhauer erbjuder sig att vara suppleant istället för ordinarie ledamot. Med bakgrund av detta föreslås sju 
ordinarie ledamöter: 



Omröstning: Ragna Jorming 16 bifall, en nedlagd röst.  

Ewa Cederstam 16 bifall, en nedlagd röst

Michael Petersen 16 bifall, en nedlagd röst.

Frida Wendel 15 bifall, en nedlagd röst. 

Kenneth Ishii 15 bifall, en nedlagd röst.

Malin Nicander: 15 bifall, en nedlagd röst.

Erik Persson 15 bifall, en nedlagd röst.

Resultat: Ragna Jorming, Ewa Cederstam, Michael Petersen,  Frida Wendel, Kenneth Ishii, Malin Nicander 
och Erik Persson väljs till ordinarie ledamöter i styrelsen. 

8f. Val av suppleanter:  Valberedningens förslag är sex suppleanter, medan årsmötet anser det vara 
bättre att ha sju suppleanter och färre ordinarie ledamöter.. 

Omröstning: Roy Rossovich 15 bifall, en nedlagd röst.

Bratislav Stankovic  15 bifall, en nedlagd röst.

Ulf Brantås  16 bifall, en nedlagd röst.

PA Svensson 16 bifall, en nedlagd röst.

Andres Rignell 16 bifall, en nedlagd röst.

Lars Pettersson 15 bifall, en nedlagd röst 

Lukas Eisenhauer 15 bifall, en nedlagd röst.

Resultat: Roy Rossovich, Bratislav Stankovic, Ulf Brantås, PA Svensson, Andres Rignell, Lars Pettersson, och 
Lukas Eisenhauer väljs till suppleanter i styrelsen. 

*Olof Johnson  ansluter till mötet*

8g. Val av revisor:  Valberedningens förslag är Bengt Orhall.

Omröstning Bengt Orhall  16 bifall, en nedlagd röst.

Resultat: Bengt Orhall omväljs som revisor. 

Styrelsen för nästa verksamhetsår är alltså:

Ordforande: Olof Johnson och Alex Lindén

Sekreterare: Charlotta Tengroth

Kassor: Roland Sterner

Ledamoter: Ragna Jorming, Ewa Cederstam, Michael Petersen, Frida Wendel,

 Kenneth Ishii, Malin Nicander, Erik Persson 

Suppleanter: Roy Rossovich,  Bratislav Stankovic, Ulf Brantås, PA Svensson, 

Andres Rignell, Lars Pettersson, Lukas Eisenhauer

Revisor: Bengt Orhall

De avgående styrelsemedlemmarna är Andra Lasmanis, Iga Mikler, Jens Fischer och Håkan Holmberg.  De kan 
förhoppningsvis utgöra valberedning nästa år. 

§9. Val av nya medlemmar 

Kenneth Ishii har ordet. Medlemskapskommittén har berett förslag att anta en ny DoP-medlem, tre adjungerade och 
två hedersmedlemmar. Detta har fått styrelsens bifall. Kandidaterna presenteras på mötet. 

9a. Val av Ordinarie medlemmar  

Kim Silfving lämnar rummet, då han har föreslagits till ordinarie medlem av Jens Fischer. Kenneth  läser upp 
motiveringen. 

Omröstning: 17 bifall, ingen däremot.



Resultat: Kim Silfving välkomnas tillbaka in i rummet och är antagen som ordinarie medlem.  Applåder!

9b. Associerade/Adjungerade medlemmar 

Tre nya adjungerade flmfotografer har förslagits av Anders Bohman. Kenneth läser upp motiveringarna.

Omröstning Nea Asphäll: 18 bifall, ingen däremot

Omröstning Arpi Sahakyan: 18 bifall, ingen däremot

Omröstning Milja Rossi: 18 bifall, ingen däremot

Resultat:  Nea Asphäll, Arpi Sahakyan och Milja Rossi antas som adjungerade medlemmar i FSF. 

9c. Hedersmedlemmar 

Ulf Brantås har föreslagit två stycken nya hedersmedlemmar, Ali Boriri på Focus Film som ser till att det alls 
går att framkalla flm i landet, och Roland Sterner som gjort stora insatser inte bara för föreningen utan även 
för flmfoto i landet. Kenneth läser upp de ytterst korta men kärnfulla motiveringarna.

Omröstning Ali Boriri: 18 bifall, ingen däremot

Omröstning Roland Sterner: 17 bifall, ingen däremot

Roland får applåder av årsmötet. Alla är ense att det är två väldigt värdiga hedersmedlemmar. 

Resultat: Roland Sterner och Ali Boriri antas som hedersmedlemmar i FSF.

§10. Fastställande av årsavgift 

Lukas Eisenhauer har ordet i egenskap av avgående kassör: Vi har haft samma avgift sedan 2011, nämligen 1500 SEK 
för DoP-medlemmar, och 750 SEK  för adjungerade. Både Lukas och Roland anser att medlemsavgifterna måste höjas 
för att säkerställa verksamheten. Det har t ex varit många resor vilket ökar kontakten med andra förbund, samt att 
det ger möjlighet att kunna mötas och träffas, och vara mer extroverta. Om vi vill kunna ha FSF-dagen, och vara en 
aktiv förening för medlemmarna behöver vi få in mer pengar. Det är på tiden att avgiften höjs, utom för pensionärer. 
Det kommer vara svårt att behålla kvalitet i föreningen utan att höja. Lukas och Roland vill höja till 2000 SEK 
respektive 1000 SEK men styrelsen tyckte på det förra styrelsemötet att det var att ta i, och hellre ha 1800 SEK resp 
900 SEK. 

Diskussion- Christoffer Rus: Kan man inte höja efter en procentsats istället för att höja en klumpsumma?  Håkan 
Holmberg: Kan man höja kontinuerligt? Lars Pettersson: Om den är 1500 nu och man vill höja till 2500 på några års 
sikt kan man ta det i fera steg? Bengt Orhall: Man kan kanske följa konsumentprisindex?  Charlotta Tengroth:  Vi kan 
inte besluta om att höja procentuellt varje år eftersom stadgarna säger att årsmötet beslutar om avgift. Nästa årsmöte 
kan bara kullkasta beslutet. Vi hamnar återigen i att stadgarna begränsar vad vi kan besluta idag. Sedan är frågan om 
man skall höja för alla adjungerade, att fotografer vill betala en högre avgift är rimligt, men de som är colorister, b-
fotografer kanske inte tycker det är lika värt det?

Mötet beslutar att ha omröstning om de olika avgiftsförslagen. 

Omröstning om DoP-avgift

Förslag 1:  2000 SEK   12 bifall Förslag 2:  1800 SEK     5 bifall      2 nedlagda röster. 

Omröstning om avgift för adjungerade medlemmar

Förslag 1:  1000 SEK  11 bifall Förslag 2:  900SEK    5 bifall 3 nedlagda röster

Omröstning om avgift för pensionärer

Förslag:  oförändrat, dvs 300 SEK 18 bifall,  1 emot 

Resultat: Medlemsavgift för ordinarie medlemmar 2000 SEK

Medlemsavgift för adjungerade medlemmar 1000 SEK 

Medlemsavgift för pensionärer 300 SEK 

Styrelsen har även diskuterat  om åldersgränsen på 75 år innan medlemmen avgiftsbefrias är för hög, men eftersom 
det står i stadgarna så kan vi inte ändra det nu. 

§11. Motioner väckta av styrelsen 

Styrelsen har  berett tre motioner om stadgeändringar. Charlotta Tengroth redogör för motionerna.

Motion 1:  Ändring av stadgar §1 mom 6. 



Det föreslås följande strykning i stadgarna för att anpassa sig till den nya GDPR-lagstiftningen: 

§1 Mom 6. Föreningen skall på nätet publicera information rörande föreningens verksamhetsområde. På 
föreningens hemsida skall även en kontinuerligt uppdaterad medlemsmatrikel publiceras.

Motivering: FSF bör följa gängse lagar. 

Yrkande: Att sista meningen i mom 6 gällande medlemsmatrikel stryks för att  harmoniera med den 
rådande GDPR-lagstiftningen.                     

Omröstning om Motion 1: Enhälligt bifall. 

Motion 2: Ändring av stadgar §2 mom 3.

Beskrivning: Styrelsen föreslår en ändring av deadline för inskickande av förslag på nya medlemmar, för att 
styrelsen ordentligt skall hinna bereda förslagen. Förslaget är att datumet sätts till årsskiftet (31 december.)

Motivering: Årsmötet brukar hållas på vårkanten, och datum bestäms inte alltid långt i förväg, vilket kan 
göra att deadline dyker upp allt för snabbt. En ändring till årsskiftet ger dels styrelsen mer tid att bereda 
inskickade förslag, och dels är årsskiftet ett enklare datum för medlemmarna att hålla reda på. 

Forslag pa textandring: 
§2 Mom 3. Förslag på DoP som kan bjudas in till medlemskap skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar 
före planerat årsmöte den 31 december.

Yrkande: Att deadline för inskickade förslag till medlemskap förläggs till 31 december varje år.

Omröstning om Motion 2: Enhälligt bifall

Motion 3: Ändring av stadgar §2 mom 8. 

Beskrivning: Styrelsen föreslår att kategorin adjungerade byter namn till associerade medlemmar. Vidare 
föreslår styrelsen att det skapas en ny särskild medlemskategori för flmfotografer som ej kvalifcerar till, 
eller önskar tillhöra kategorin DOP. Denna kategori bör vara separat från kategorin associerade. 

Forslag till namn pa kategorier:

1. DoP-medlemmar; fullvärdiga medlemmar som har rätt att sätta bokstäverna FSF efter sitt namn.
2. Associerade flmfotografer/associate cinematographers; flmfotografer som utövar yrket sedan minst 

tre år, men antingen jobbar i ett annat segment, alt är nyutexaminerade från de stora högskolorna men ännu 
inte kommit upp i produktion.

3. Associerade medlemmar/associate members; drönarfotografer, colorister, och andra som icke arbetar 
som chefsfotografer .

Sammanfattning av motivering: Termen ”adjungerade” leder till missförstånd och uttalas och stavas ofta 
fel. Associerade medlemmar är en bättre titel som liknar våra utländska systerföreningar. 
Vi bedömer ofta våra fotografkollegor hårdare när vi beslutar om intagning än vi gör med de som är 
sysselsatta i andra yrken. Det gör att kategorin adjungerade är brokig, och att det på sätt och vis är enklare 
att bli antagen som adjungerad colorist än som adjungerad flmfotograf. Detta känns fel, och då är det 
bättre att vi delar kategorin i två. 
Medlemskapskommittén vill att vi inför ett offciellt kriterium om att samtliga adjungerade skall ha 
dokumenterad yrkesvana på minst tre år. Detta skulle jämna ut kraven mellan de som gått minst treårig 
yrkesutbildning på flmhögskolorna och de som arbetat ute i branschen.  Det underlättar även 
intagningsprocessen då man kan slippa slentrianförslag. 

(Motionen kan läsas i sin helhet i bilaga 4)

Forslag pa ny text: 
Mom 8. Från flmskola nyligen utbildad flmfotograf, B-fotograf eller annan fotograf som inte anser sig tillhöra 
en ordinarie medlemskategori kan hos styrelsen söka adjungerat medlemskap till en reducerad kostnad. 
En adjungerad medlem kallas till föreningens möten och andra aktiviteter, men har inte rösträtt på årsmöte, ej 
heller rätt att sätta bokstäverna FSF efter sitt namn. Adjungerat medlemskap kan övergå till ordinarie efter 
bedömning av styrelsen och beslut av årsmöte.  
Ny text: Från flmskola nyligen utbildad flmfotograf, flmfotograf som varit aktiv i minst tre år eller annan 
flmfotograf som inte anses tillhöra ordinarie medlemskategori kan bjudas in som associerad flmfotograf till en 
reducerad kostnad. En associerad flmfotograf kallas till föreningens möten och andra aktiviteter, men har inte 



rösträtt på årsmöte, ej heller rätt att sätta bokstäverna FSF efter sitt namn. Associerad flmfotograf kan antas 
till ordinarie efter bedömning av styrelsen och beslut av årsmöte.  
Medlem i fsf kan förslå t ex b-fotograf, passare, elektriker, colorist, DIT eller andra självständigt arbetande 
personer med kreativt infytande över flmbildens framställning till adjungerat associerat medlemskap, vilket 
årsmötet dock måste godkänna i varje enskilt fall.
Yrkande: 

a) Att termen adjungerad byts mot associerad. 
b) Att det skapas en särskild kategori för flmfotografer som inte kvalifcerar till alt inte önskar DoP-

medlemskap.
c) Att denna kategori är separat från adjungerade/associerade medlemmar.
d) Att både associerade flmfotografer och associerade medlemmar skall ha dokumenterad yrkesverksamhet 

på minst tre år.

Omröstning om Motion 3 a: Enhälligt bifall

Omröstning om Motion 3 b: Enhälligt bifall

Omröstning om Motion 3c : Enhälligt bifall

Vid Motion 3d blir det diskussion om kriterier. Christoffer Rus: Tiden man varit verksam betyder inte så mycket. En 
del gör väldigt lite på många år, andra tvärtom. Charlotta Tengroth, Kenneth Ishii, Bratislav Stankovic: Vi bedömer 
givetvis inte bara den verksamma tiden, utan även vad de gjort. Detta är bara ett sätt att skaffa en tröskel som är 
rättvis.  De som gått högskolan har minst tre års flmfoto på heltid, det är rimligt att vi kräver det även av övriga 
adjungerade. Förr var det ganska hård tröskel på tre långflmer för DoP-medlemmar, men nu har branschen ändrats så 
mycket att vi har anpassat oss. Det är svårt att ställa krav utifrån antal produktioner idag, yrkesverksam tid är mer 
vägvisande som tröskel. Att vara flmfotograf är förhoppningsvis ett livslångt värv. När de har tiden inne kan de bli 
föreslagna, och då går de till bedömning som vanligt.  Håkan Holmberg: Det är bra att det sker en uppryckning av 
antagningen. Malin Nicander: Bra att det blir mindre jobb för styrelsen, så man slipper behandla förslag som inte har en 
chans att gå igenom.

Omröstning om Motion 3d:  17 bifall, 1 röst emot. Motionen avslås.

Resultat: Motion 1 bifalls enhälligt

Motion 2 bifalls enhälligt

Motion 3a bifalls enhälligt

Motion 3b bifalls enhälligt

Motion 3c bifalls enhälligt

Motion 3d avslås

För att kunna ändra i stadgarna behöver de godkända motionerna  röstas igenom enhälligt vid ett extra årsmöte.

§12. Motioner väckta av enskilda medlemmar 

Frida Wendel har författat en motion om ett upprop till branschen kring vikten att få ha passare på inspelningar.  

Motion 4: Upprop om vikten av att ha passare på inspelning

Beskrivning: Upprop till branschen angående hur viktig passarens roll är.

Motivering: Ofta är det passarens post som riskeras när budgeten läggs. Min önskan är att det fnns ett krav 
på att alltid ha passare på alla produktioner. Det har diskuterats en del senaste tiden om hur pressen på B-
fotograferna har ökat när budgeterna har blivit lägre. Jag har hört b-fotografer som har gått in i väggen och 
tvingats sluta på grund av detta. Att inte ha en passare begränsar oss också i våra konstnärliga val. Det 
påverkar slutprodukten. Tyvärr har vi ju inte unions i Sverige så ett krav är inte möjligt. Istället skulle vi 
kunna gå ut med ett upprop till branschen och alla producenter för att försöka påverka.

Yrkande: Att FSF tillsammans utformar ett upprop till branschen där det ställs ett krav på att ALLTID ha en 
passare i teamet.

Frida redogör för bakgrunden till motionen: På min senaste produktion krävde jag att få ha passare.  Producenten 
tackade mig i slutet för att jag stått på mig, och för att jag kom med kravet så tidigt att de hann budgetera för det. Folk 
vill snart inte jobba som b-foto eller passare längre för att de sliter ut sig på underbemannade inspelningar. Vad  vi kan 
göra: Många av oss har agenter, vi skall kunna gå ihop och påverka som grupp snarare än att stå ensamma.  Håkan 



Holmberg: Att sprida info, jag har fått välja mellan passare och steadicamoperatör, som om det vore utbytbara 
funktioner.  Roy Rossovich: Det fnns inte passare så det räcker, och om de som fnns inte får jobb blir det ingen 
återväxt. Göran Hallberg: Det är inte bara passare utan många alla andra funktioner man vill spara på.  Lukas 
Eisenhauer: Vi behöver förmedla kunskapen och värdet av vad en passare gör.  Bengt Orhall: Man kan gå in för att 
sätta in det i kontrakten.  Frida: Jag kommer sätta det som krav i mina kontrakt. Håkan Holmberg: Jag utbildar 
framtidens flmarbetare. Vi som jobbar i skolor kan sprida ordet där. Frida: Ja, att vi alla sprider ordet om det. 
Charlotta Tengroth: Om motionen antas så åläggs styrelsen att göra detta. 

Omröstning om motion 4: 18 röster för, ingen däremot. 

Resultat: Motion 4 bifalles.

§13. Fråga om flmfestivaler som skall ge kvalitetspoäng

Malin Nicander: OFF och SFI har ett förslag på ett system att poängsätta flmer  baserat på festivaldeltagande (se bilaga 
5.) FSF borde vara inblandade och föreslå att t ex CamerImage och IMAGO:s pris är med. På så sätt värnar vi att även 
flmfotot är ett av de direkta kriterierna.  

Omröstning: 18  ja, ingen däremot. 

Förslaget antas, och styrelsen åläggs att ta tag i frågan. 

§14. Arsmötet avslutades.

Vid protokollet: ___________________________________

Charlotta Tengroth          

Ordförande:  ___________________________________

Erik Persson

Justeras: ___________________________________ ___________________________________

Alex Lindén Frida Wendel

Bilagor:
1. Verksamhetsberättelse
2. Ekonomisk rapport
3. Revisionsberättelse
4. Motionsförslag
5. Kvalitetsindex - festivalpoäng



Bilaga 1: Verksamhetsberättelse FSF 2018

Möten: Styrelsen har sammanträtt sju gånger under verksamhetsåret, vilket inkluderar ett konstituerande möte och ett 
extra årsmöte. Utöver styrelsemöten träffas de olika arbetsgrupperna, här följer en rapport av deras arbete: 

Medlemskapskommittén
Kommittén har sammanträtt sammanlagt tre gånger. Vid det konstituerande mötet ålades kommittén att utarbeta ett nytt 
styrdokument angående hur föreningen bjuder in nya medlemmar, dels i avseende att utarbeta tröskelvärden för vem 
som kan föreslås som medlem, och dels hur själva processen kring inbjudan skall gå till. Detta har utförts, och samtliga 
förslag till nya medlemmar har behandlats enligt de principer som arbetats fram. Två motioner har utformats för att 
anpassa stadgarna till de föreslagna rutinerna, vilket innefattar namnbyte på kategorin adjungerade medlemmar 
till associerade, en differentiering i titel mellan associerade filmfotografer och associerade (övriga) medlemmar, samt 
en flyttning av deadline för inlämning av förslag till ny medlem till årsskiftet. 

Barbro: Vi har haft flera trevliga Barbrokvällar. Gäster under året har varit: Måns Månsson, Sophie Winqvist Loggins, 
Petrus Sjövik, Andra Lasmanis, Ola Bäccman och Roland Sterner.

Seminariegruppen 
FSF-dagen: I juni 2018 arrangerade FSF på egen hand ett stor event på Filmhuset i Stockholm. Förutom en Master 
Class med Seamus McGarvey BSC, ASC, fick vi också delta i ett intressant seminarium om tv-serier med de svenska 
kollegorna Carl Nilsson, Frida Wendel, och Johan Holmquist, allt modererat av den kunnige Benjamin Bergery. 
Coloristen Ola Bäccman berättade om sitt arbete, och det hela avslutades med en fest.

Sponsorgruppen 
Sponsorgruppen hade som uppgift att bjuda in sponsorer att ställa ut och marknadsföra sig under FSF-dagen.
Kommittén har haft tre möten kring det fortsatta arbetet som behövs för att bygga samhörighet mellan oss, 
medlemmarna i FSF, och företagen som erbjuder oss teknik och tjänster. Genom olika tilltänkta mötestillfällen hoppas 
vi skapa synergieffekter som stärker både vårt och sponsorernas varumärken. 

Resor: 
Februari BSC EXPO, London. Alex Lindén och Lasse Pettersson
Mars IMAGO Tekniska kommittén, möte, Rom. Alex Lindén
Juni  International Cinematography Summit, Los Angeles. Frida Wendel och Alex Lindén (som även 

närvarade på IMAGO Tekniska kommitté möte.)
September BC mässan, Amsterdam. Lasse Pettersson och Alex Lindén (som även närvarade på IMAGO 

Tekniska kommitté möte.
November IMAGO Tekniska kommitté möte, Bydgoszcz. Alex Lindèn 
                   Cameraimage, Bydgoszcz Lasse Pettersson

Instagram: År 2017 startade FSF ett Instagramkonto där filmfotografer får agera värd en månad i taget. Under 2018 
har vi sett intressanta inlägg från Stefan Kullänger, Fredrik Wenzel, Malin Nicander, Adam Frisch, Jakob Ihre, Frida 
Wendel, Lisabi Fridell, Ragna Jorming och Erik Persson. Det är tyvärr ganska svårt att hitta fotografer som vill ställa 
upp, men vi jobbar vidare på denna annars mycket populära FSF-aktivitet.

Festivaler/priser: 

FSF sponsrar även i år Årets Barnbio på BUFF. 

Styrelsen nominerade medlemmar till fyra olika kategorier i IMAGO:s nya årliga filmfotopris. Vi nominerade Jonas 
Alarik för fotot i långfilmen Korparna, Iga Mikler och Sophie Winqvist Loggins för fotot i dokumentären Ouaga 
Girls och Ola Magnestam för fotot i Vår tid är nu, samt Nea Asphäll för bästa foto i Studentkategorin för Get Ready 
With Me. Flera av oss i styrelsen satt också med i olika jurygrupper och vi kan berätta att konkurrensen är stenhård, det 
är inte lätt att ta sig vidare till final, vilket dock Nea Asphäll gjorde med sin fina slutfilm från STDH (dock vann hon 
inte).

Filmbanan: Hoyte van Hoytema tilldelades FSF:s egna - men allra sista - filmfotopris Filmbanan så sent som den 25 
februari i år under en informell på ceremoni på Tennstopet i Stockholm. Vi har försökt överlämna priset till honom i 
flera år, men det är inte ofta han är i Sverige numera. Han blev mycket glad och hedrad.

Guldbaggejuryn: Olof Johnson och Frida Wendel sitter kvar även detta år i Guldbaggejuryn, det är dock Fridas sista 
år, så någon behöver ta vid. 

Likabehandlingspolicy: I kölvattnet av #metoo har FSF:s styrelse arbetat med en likabehandlingspolicy. Som chefer 
på inspelning så har vi möjlighet att göra skillnad för att stävja diskriminering, mobbing och hård jargong. 

Möte med rättighetsbolaget: Vi bjöd in Rättighetsbolaget att informera oss om läget. Det är mitt under förhandling 
mellan olika parter, och allt är väldigt komplicerat. Förhoppningen är att vi skall kunna hållas fortsatt informerade om 



vad som händer. Ett problem för Teaterförbundet är att få fotografer är medlemmar i förbundet, vilket gör att just vår 
röst inte är lika stark som den kunde vara. Läget i Sverige är inte lika prekärt som i exempelvis Norge. 

Ny logotyp: På förra årsmötet ålades styrelsen att arbeta fram en ny logotyp med avsteg i den gamla klassiska loggan. 
Förslagen presenteras på årsmötet. 



Bilaga 2: Ekonomisk rapport 



Bilaga 3: Revisionsberättelse



Bilaga 4: Motionsförslag 

Motioner till årsmötet 2019

MOTIONER FRÅN STYRELSEN 

Motion 1: Ändring av stadgar §1 mom 6. 
Beskrivning: Det föreslås följande strykning i stadgarna för att anpassa sig till den nya GDPR-lagstiftningen: 

• Mom 6. Föreningen skall på nätet publicera information rörande föreningens verksamhetsområde. På 
föreningens hemsida skall även en kontinuerligt uppdaterad medlemsmatrikel publiceras.

Motivering: FSF bör följa gängse lagar. 

Yrkande: Att sista meningen i mom 6 gällande medlemsmatrikel stryks för att  harmoniera med den rådande GDPR-
lagstiftningen.                                               

Motion 2: Ändring av stadgar §2 mom 3.

Beskrivning: Styrelsen föreslår en ändring av deadline för inskickande av förslag på nya medlemmar, för att styrelsen 
ordentligt skall hinna bereda förslagen. Förslaget är att datumet sätts till årsskiftet (31 december.)

Motivering: Årsmötet brukar hållas på vårkanten, och datum bestäms inte alltid långt i förväg, vilket kan göra att 
deadline dyker upp allt för snabbt. En ändring till årsskiftet ger dels styrelsen mer tid att bereda inskickade förslag, och 
dels är årsskiftet ett enklare datum för medlemmarna att hålla reda på. 

Förslag på textändring: 
• Mom 3. Förslag på DoP som kan bjudas in till medlemskap skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före 

planerat årsmöte den 31 december.

Yrkande: Att deadline för inskickade förslag till medlemskap förläggs till 31 december varje år.

Motion 3: Ändring av stadgar §2 mom 8. 
Beskrivning: Styrelsen föreslår att kategorin adjungerade byter namn till associerade medlemmar. Vidare föreslår 
styrelsen att det skapas en ny särskild medlemskategori för flmfotografer som ej kvalifcerar till, eller önskar tillhöra 
kategorin DOP. Denna kategori bör vara separat från kategorin associerade. 

Motivering: FSF har gått igenom en serie förändringar de senaste 15 åren i takt med att branschen har förändrats. Från 
att ha varit en förening som i stort varit till för (spelflms-)flmfotografer så har den öppnats upp och vi har breddat 
kategorin adjungerade medlemmar. Mellan 2000 och 2015 hade FSF en kategori som hette ”Filmfotografer” - den var till 
för de DoP:s som valde att inte stå med i IMAGO:s listor över DoP:s, och utgjordes främst av flmfotografer som inte 
arbetade med spelflm. Dessa flmfotografer ägde rätt att liksom DoP-medlemmarna använda suffxet FSF, men betalade 
en lägre avgift.
Utdrag ur mail från Roland Sterner:
”... det var medlemskapet i IMAGO som gjorde att kategorin "flmfotograf" infördes, eftersom IMAGO debiterade 
årsavgiften på grundval av antalet Director of Photography-medlemmar! … Vi såg dessutom att betydligt större 
flmländer än Sverige hade färre medlemmar i DoP-kategorin, och det berodde på att FSF tog in ett stort antal 
medlemmar i början på 70-talet (t ex 24 stycken år 1974) som hade sitt huvudsakliga arbete på Sveriges Television eller 
i andra branscher än spelflm. För att få ner antalet DoP:s lät föreningen då medlemmarna välja om de ville vara DoP 
och betala en högre avgift, eller flmfotograf, med en något lägre avgift. Det är klart att många då valde "fmfotograf" fast 
de i själva verket var kvalifcerade DoP:s som gjort
långflmer ….. Detta ändrades år 2015 (fastslaget på extra årsmöte 150607) då kategorin togs bort och man defnierade 
"adjungerad" lite bättre.”

FSF tog alltså bort kategorin ”Filmfotograf” 2015 i och med att IMAGO förändrade sitt sätt att räkna medlemsavgift. Alla 
som var ”flmfotografer” fck då välja om de skulle tillhöra kategorin DoP eller adjungerade; de hade alla varit igenom 
samma antagningsprocedur och bedömts på liknande kriterier. I samband med detta skedde också en gradvis skärpning 
av antagningsreglerna för DoP-medlemskap i FSF. Tanken med att bara ha två kategorier (DoP och adjungerade,) var 
att det skulle förenkla, men det har lett till ett visst mått av nyckfullhet i vilka som erhåller DoP-medlemskap eller 
adjungerat. Vi har höga krav på bildberättande, ljussättning och erfarenhet för våra DoP-medlemmar, vilket är helt rätt 
och riktigt. 

Många jobbar dock idag inom TV-drama, kortare produktioner, reklam, musikvideo etc, och de ansökningarna är svårare 
att bedöma. Placeras de i kategorin adjungerade hamnar de i samma grupp som colorister, b-fotografer och gaffers. 
Samtidigt har antagningsreglerna för adjungerade breddats eftersom FSF velat ha ett bredare forum. Detta har lett till att 
kategorin adjungerade är brokig, och att det på många sätt är lättare att bli medlem som adjungerad colorist än som 
adjungerad flmfotograf. Detta känns fel.
Kraven på dessa fotografer är ofta hårdare än vi har för andra adjungerade. Det vore därför bättre att de hade en egen 
kategori. Trots allt; en erfaren reklamfotograf /musikvideofotograf är en head of department, hanterar stora team och 
budgetar, och det bör markeras, även om man inte har samma kvalifkationer eller grundkrav som de som antas som 
ordinarie medlemmar. 

Det föreslås inte att vi återtar den gamla kategorin flmfotograf, utan endast DoP-medlemmar skall även fortsättningsvis 
använda suffxet FSF i eftertexter.



Vi föreslår också att ”adjungerade” ändras till ”associerade” för att mer likna andra föreningars terminologi, samt för att 
förenkla språkligt (det både uttalas, skrivs och förstås ofta fel.)

Förslag till namn på kategorier:
1. DoP-medlemmar; fullvärdiga medlemmar som har rätt att sätta bokstäverna FSF efter sitt namn.
2. Associerade flmfotografer/associate cinematographers; flmfotografer som utövar yrket sedan minst tre år, 

men antingen jobbar i ett annat segment, alt är nyutexaminerade från de stora högskolorna men ännu inte 
kommit upp i produktion.

3. Associerade medlemmar/associate members; drönarfotografer, colorister, och andra som icke arbetar som 
chefsfotografer .

Förslag på ny text: 
• Mom 8. Från flmskola nyligen utbildad flmfotograf, B-fotograf eller annan fotograf som inte anser sig tillhöra en 

ordinarie medlemskategori kan hos styrelsen söka adjungerat medlemskap till en reducerad kostnad. 
En adjungerad medlem kallas till föreningens möten och andra aktiviteter, men har inte rösträtt på årsmöte, ej 
heller rätt att sätta bokstäverna FSF efter sitt namn. Adjungerat medlemskap kan övergå till ordinarie efter 
bedömning av styrelsen och beslut av årsmöte.  
Ny text: Från flmskola nyligen utbildad flmfotograf, flmfotograf som varit aktiv i minst tre år eller annan 
flmfotograf som inte anses tillhöra ordinarie medlemskategori kan bjudas in som associerad flmfotograf till en 
reducerad kostnad. En associerad flmfotograf kallas till föreningens möten och andra aktiviteter, men har inte 
rösträtt på årsmöte, ej heller rätt att sätta bokstäverna FSF efter sitt namn. Associerad flmfotograf kan antas till 
ordinarie efter bedömning av styrelsen och beslut av årsmöte.  
Medlem i fsf kan förslå t ex b-fotograf, passare, elektriker, colorist, DIT eller andra självständigt arbetande 
personer med kreativt infytande över flmbildens framställning till adjungerat associerat medlemskap, vilket 
årsmötet dock måste godkänna i varje enskilt fall.

Yrkande: 
a) Att termen adjungerad byts mot associerad. 

b) Att det skapas en särskild kategori för flmfotografer som inte kvalifcerar till alt inte önskar DoP-medlemskap.
c) Att denna kategori är separat från adjungerade/associerade medlemmar.
d) Att både associerade flmfotografer och associerade medlemmar skall ha dokumenterad yrkesverksamhet på 

minst tre år.

För ändringar eller tillägg till stadgarna fordras enhälligt beslut vid årsmötet samt ett följande extra årsmöte.

MOTION FRÅN ENSKILD MEDLEM 

Motion 4: Upprop om vikten av att ha passare på inspelning
Motion inskickad av: Frida Wendel

Beskrivning: Upprop till branschen angående hur viktig passarens roll är.

Motivering: Ofta är det passarens post som riskeras när budgeten läggs. Min önskan är att det fnns ett krav på att alltid 
ha passare på alla produktioner. Det har diskuterats en del senaste tiden om hur pressen på B-fotograferna har ökat när 
budgeterna har blivit lägre. Jag har hört b-fotografer som har gått in i väggen och tvingats sluta på grund av detta. Att 
inte ha en passare begränsar oss också i våra konstnärliga val. Det påverkar slutprodukten. Tyvärr har vi ju inte unions i 
Sverige så ett krav är inte möjligt. Istället skulle vi kunna gå ut med ett upprop till branschen och alla producenter för att 
försöka påverka.

Yrkande: Att FSF tillsammans utformar ett upprop till branschen där det ställs ett krav på att ALLTID ha en passare i 
teamet.



Bilaga 5: Kvalitetsindex -Festivalpoäng


