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Verksamhetsberättelse

Inledning

2021
SFV byter namn till Sfilm! Sveriges första renodlade
minutfilmsfestival arrangeras på 3 orter i landet. 13
stipendier delas ut. Sfilm.se: helt ny webbsida lanseras.
Fler än 25 arbetsgrupper är aktiva under året. Digitaliseringen av vårt filmarkiv som sträcker sig över 60 år
bakåt påbörjas. "Från idé till verk" fortsätter med 2 nya
Master Classes. Sveriges Kortfilmfestival streamas från
Stockholm. Nytt medlemsexklusivt nyhetsbrev skapas.
Styrelsen har 7 möten + 3 heldagar. Svenska filmer
visas i Tyskland och på digitala internationella arenor.
Förbundet arvoderar posten Folkbildningsansvarig.
Ny logga och grafisk profil. 12 workshops i minutfilmsproduktion genomförs. Fler än 30 filmvisningar med
samtal hålls i olika sammanhang. Satsning på möten
mellan få personer i form av studie- och klubbesök.
Sfilm får 2 krisstöd. SM i minutfilm genomförs online.
Vi samlar över 1000 medlemmar. Sfilm finns nu på
Instagram. Vi deltar vid mängder av olika möten,
fortbildningar, konferenser & webbinarier online.

Sveriges Filmförbund (Sfilm) är ett riksförbund inom det
ideella kulturområdet som har funnits sedan 1940-talet.
Genom filmvisningar, nätverkande och stödjande
insatser skapar vi möjligheter för samt är en brygga
mellan filmare oavsett nivå och erfarenhet. Vi är en
drivande kraft både nationellt och internationellt som
inspirerar och skapar förutsättningar för dagens filmare
att hitta sin plats i filmvärlden. Medlem i förbundet är
både enskilda personer och föreningar.
Sfilms verksamhet vänder sig till alla som är intresserade
av att skapa och/eller se film. Vår värdegrund bygger
på jämställdhet, mångfald och breddad representation.
Denna värdegrund går hand i hand med förbundets devis:

Vi vill att film ska göras av alla
Vi vill att film ska handla om alla
Vi vill att film ska ses av alla
Av den anledningen fungerar vi som en viktig plattform för
såväl fria filmare som för hobbyfilmare, för visningsforum,
skolor, lokala föreningar, filmintresserade och för konstnärligt inriktade produktionsbolag.

Pandemitiden 20-21 har inneburit stora påfrestningar för
vår verksamhet och inte minst för våra medlemmar. Under
två år har vi arrangerat våra filmfestivaler utan publik på
plats och vi har haft svårt att främja det viktiga erfarenhetsutbytet mellan filmare även om vi har försökt i digitala
format. Glädjande lyckades vi i november 2021 genomföra en efterlängtad offlinefestival i form av Sveriges
första Minutfilmsfestival på tre orter i landet.
Vi har under året sett vikten av att underlätta för våra
medlemmar som många gånger är yngre kulturarbetare.
Att erbjuda stöd i olika former, allt från stipendier och
kompetenshöjande insatser till betalda uppdrag är
något vi har arbetat för att prioritera.
Vi har fortsatt och fördjupat den digitala omställningen
genom att investera i och etablera oss på Vimeo och
flera andra digitala tjänster och plattformar. Vi vill vara
ett förbund i tiden, framåtblickande och samtidigt måna
om vår bakgrund. Därför har vi 2021 inlett ett omfattande
arbete med att sortera och digitalisera våra arkiv.

2021 har förbundet trätt in i en helt ny kostym och uppgraderat hela verksamheten, allt från vision till grafisk
profil. Vi har bytt namn från Sveriges Film- och Videoförbund (SFV). Det är inte första gången vi byter namn,
tekniken förändras och orden och dess betydelse hänger
med. En gång i tiden hette vi exempelvis Sveriges Smalbildsförbund. I samband med namnbytet har vi utvecklat
ny webbsida, ett nytt medlemsexklusivt nyhetsbrev,
förbundets kanaler i sociala medier m.m.
Screen shot från Sfilms Kick Off i februari

Medlemmar

Arbetsgrupper

Förbundet har både enskilda medlemmar (ca 500 st)
och medlemsföreningar (21 st). Dessa innefattar lokala
filmklubbar, visningsforum samt filmutbildningar. Föreningarnas medlemsantal varierar över året, inte minst hos
filmskolorna som tar in nya studenter till höstterminen.
Vi har 2021 fortsatt implementera vårt nya medlemssystem ArcMember vilket har gett oss bättre översikt och
statistik. Flera föreningar vill inte lämna ut medlemsinformation med hänvisning till GDPR, ett problem vi jobbar för
att hitta en lösning på. Men vi uppskattar att vi har drygt
1000 st medlemmar totalt. Vi kan se att medlemmarna är
spridda över hela landet och finns i alla 21 regioner.

Att se en översikt över förbundets aktiva arbetsgrupper är
ett sätt få en överblick av hur verksamheten har sett ut
under året.

Under året har vi arbetat för att förbättra våra digitala
kontaktytor mot medlemmarna och intensifierat kontakten.
I samband med lanseringen av Sfilm informerade vi alla
medlemsföreningar i förväg. Vi har delat föreningarnas
arrangemang i våra kanaler och besökt flera av dem.
2021 skedde ovanligt många konkreta samarbeten
mellan Sfilm centralt och olika medlemsföreningar.

- Medlemsgruppen
- Interna Processer
- Filmarkivet		
- Internationella relationer
- Marknadsföring		
- Stipendiekommittén
- Ordning & Reda		
- Webbsidan
- Från Idé till Verk
- Folkbildning
- Sociala Medier		
- Historiekommittén
- Ekonomigruppen
- Kommunikationsgruppen
- Valberedningen		
- Nyhetsbrevet
- Lansering Live		
- Trailers
- Minutfilmsutbildning
- Broschyren
- Olika specifika projekt
- Minutfilmsfestivalen (MFF)
- Sveriges Kortfilmfestival (SKFF)
- MFF och SKFF har haft flera underliggande arbetsgrupper

Kontakten med enskilda medlemmar har 2021 främst
kretsat kring folkbildning, stipendier och våra evenemang.
Vi ser att verksamheten direkt genererar både medlemmar
och mer kontakt med dessa. Vi märker att frågorna till
förbundet kring krisen till följd av pandemin avtar, men
det finns fortfarande många som är i en utsatt ekonomisk
situation och det har resulterat i att vi har förlorat medlemmar. Styrelsen jobbar fortsatt aktivt med rekrytering och
telefonsamtal har under året genererat nya medlemsföreningar, vilket gör att vi har ungefär samma medlemsantal trots att vi förlorat några föreningar under pandemin.
överst: medlemmar & filmare möts på filmvisning i Karlstad
underst: Fredrik Mooe (närmast kameran) som vunnit en av Sfilms
festivaler föreläser på Skånes Film & Videoklubb

En arbetsgrupp är en intern grupp som innefattar minst en
styrelsemedlem och flera aktiva medlemmar. Varje
arbetsgrupp jobbar med ett specifikt projekt, en viss fråga
eller ett fokusområde. Några arbetsgrupper finns kvar år
efter år, andra finns bara en kortare tid. De
arbetsgrupper där det är möjligt drivs som studiecirklar.
Under 2021 har Sfilm haft följande arbetsgrupper:

överst: Mural från ett av våra arbetsgruppsmöten
mitten: möte i nyhetsbrevsgruppen i oktober
underst: arbete med den nya grafiska manualen

SFV blir Sfilm!
Den 6 november 2021 ror vi en lång process i hamn
då vi lanserar vår nya profil och officiellt byter namn
till Sveriges Filmförbund Sfilm! Lanseringen sker
parallellt från scenen under Minutfilmsfestivalen
på Arenan i Karlstad och online.
Arbetet som lett fram till detta startade i början av 2020
och blev något utdraget på grund av pandemin. Stort
engagemang har lagts i allt från grafik och design till
möten om ledord, visioner och policydokument. Syftet
var att vi vill vara ett förbund i tiden och nå ut till fler,
men också ta vara på våra erfarenheter. Förbundet har
bytt namn flera gånger genom åren. Ett av skälen är att
tekniken för att göra ”film” har förändrats (8 mm, video
etc.). "Sveriges Smalfilmsförbund" blev någon gång
omodernt och diskussionerna kring termen "video" har
den här gången varit heta då video plötsligt fått ett nytt
uppsving genom internet. Men vi landade i att ta bort
video ur vårt namn och välja en ny förkortning.
Till lanseringen tog vi fram en ny logga, ny grafisk profil,
ny webbsida, nya formuleringar och mål. Alla digitala
kanaler och sociala medier har förberetts. Vi har gjort
ett gediget arbete med att hitta och välja rätt webbyrå
och begärt in många offerter. Vi samarbetade med
Fridhems Folkhögskola för att hitta rätt grafisk designer.
Eleverna fick i uppgift att ta fram grafiskt material inklusive
logga. En elev, Jenny Månsson, valdes ut och har därefter
fått avlönade uppdrag av förbundet. Alla i först styrelsen
och sen förbundet har bjudits in till att vara delaktiga i
olika delar av den här processen och de beslut som tagits
längs vägen. På nästa sida presenterar vi nyheterna i de
digitala kontaktytorna mot medlemmarna.
överst: vår nya logga, designad av Jenny Månsson
nederst: nyupptryckta roll-ups

Webbsida

Sociala medier

Ombyggd från grunden. Här går

Vi har uppdaterat vår FaceBook och

det att läsa om oss och få kontakt

startat ett Instagramkonto. Där når vi

med våra medlemsföreningar, ta

en delvis annan publik och satsar på

del av nyheter och få inblick i det

att dela medlemmars förbunds- och

senaste som hänt. Det är enkelt att bli

filmrelaterade stories. Som publika-

medlem. Det är möjligt för alla våra

tionsverktyg använder vi numer

medlemmar att logga in för att söka

Later, som underlättar processen.

stipendier, uppdatera sina uppgifter,

Förbundets centrala och olika

anmäla sig till olika arrangemang, ta

projektkanaler når sammanlagt

kontakt med andra medlemmar m.m.

ut till över 5000 personer.

Nyhetsbrev

Videoplattformar

Nytt medlemsexklusivt nyhetsbrev.

Sedan tidigt 2021 finns vi på Vimeo. I

Senaste nytt i förbundet meddelas

början använde vi det för att streama

allra först här. Innehåller en överblick

evenets. Under året har vi även börjat

av vad som hänt sedan sist och en

visa film. Framöver kommer en sats-

anslagstavla, där medlemmar kan

ning genomföras för att etablera det

söka team, teknik eller visa en film

som en kanal med ett tydligt koncept,

online. Även samarbetspartners kan

där melemmarnas filmer är i fokus.

posta om filmträffar, stipendier osv.

Vi har även planerat för att 2022

Nyhetsbrevet följer en given design

starta och använda YouTube och

och utkommer var tredje vecka.

TikTok på olika kompletterade sätt.

Utskick

Mail

Nya specifika mallar för kallelser till

Nya mailadresser som slutar på

årsmöten och andra möten, för press-

@sfilm. Vi har vi en infomail samt

utskick samt för akuta informations-

en mailadress för varje ledamot i

utskick. Dessa är formgivna för att

styrelsen. Därtill finns specifika mail-

tydligt signalera att de kommer från

adresser för Anslagstavlan och olika

oss men samtidigt särskilja sig från

arbetsgrupper. Medlemmarna kan

nyhetsbrevet. Även våra medlemsför-

alltid nå oss genom att skicka ett mail.

eningar har möjlighet att genom vårt

Det går även bra att maila oss direkt

medlemssystem ArcMember skicka ut

från ett kontaktsystem på webbsidan.

information till sina medlemmar.

Framsida
Uppgift: Trigga och skapa en nyfikenhet
• Bild i pilen kopplar till grafiskt element
• Textförslag: Sveriges filmförbund är för alla
• Logotyp

Marknadsföring och publicitet
2021 har lansering och etablering av vårt namnbyte
och våra olika informationskanaler varit förbundets
marknadsföringsmässiga huvudfokus. Parallellt och
i nära samarbete med olika arbetsgrupper har
marknadsföringsgruppen drivit ett strategiskt arbete
med att planera lanseringen av och marknadsföra Sfilm.
Också vår nya minutfilmsfestival och Kortfilmsfestivalen
liksom andra insatser och projekt har marknadsförts aktivt
under året. Det har varit affischering och programblad,
pressmeddelanden och t-shirts med logga. Vi har synts i
massmedia flera gånger i samband med olika satsningar
och events. Både i TV, radio samt i olika tidningar, i tryck
liksom digitalt.
Digitalt har vi nått ut via våra digitala kontaktytor och
kanaler men även med aktiva reklamkampanjer samt
genom medlemmars och samarbetspartners olika
kanaler. Exempelvis genom vårt nära samarbete med
Kulturens Bildningsverksamhet har vi haft möjlighet att
både nå ut i deras konventionella kanaler men även
via en professionell marknadsföringstjänst som de
använder. Tillsammans med Kulturens har vi tagit fram
marknadsföringsmaterial för flera av våra satsningar.
Vi har även fått ut löpande information via Ax - Kulturorganisationer i samverkan samt UNICA. Vi har därtill
nyttjat olika regionala, lokala och privata filmgrupper
på Facebook.

överst: Landet Runt har ett inslag om Minutfilmsfestivalen i Helsingborg + en längre intervju med Lilly Nilsson, 15 år, som vann där
mitten: även SVT nyheter visar lokalt inslag om/med fler ur Sfilm
nederst t.v: annonsering i Helsingborgs Dagblad
nederst t.h: vår medlem Ulf Rehnholm intervjuas i p4 Sörmland

Vi har arbetat för att ta fram en ny broschyr i samarbete
med JS Sverige. Den digitala varianten av den broschyr
som vi tog fram tillsammans 2020 fick god besöksstatistik.
Men på grund av pandemin var det 2021 svårt att hitta
annonsörer, då de vi tidigare haft har fått begränsade
annonseringsbudgetar. Trots två bekräftade annonsörer
valde vi till slut att pausa samarbetet och istället samarbeta med Kulturens för att ta fram en broschyr tills
början av 2022. Längre fram har vi möjlighet att uppta
samarbetet med JS Sverige igen för att få till en broschyr
som även finns i digital version.
På grund av pendemin valde vi 2021 att ha flera av
våra aktiviteter öppna för allmänheten, istället för
enbart för medlemmar. Vi har sett att många inte har
råd att prioritera att fortsätta vara medlemmar och
dessutom har den digitala konkurensen varit hög.
Vår förhoppning är att detta ska sprida kännedom om
Sfilm och på sikt resultera i nya medlemmar. Därför
har vi även satsat mycket på att marknadsföra våra
olika digitala events under året.

överst: skiss över vår nästa broschyr, av Victoria Skoglund
nederst: julklappskanmpanj

Uppslag 2–3
Sida 2:
• Rubrik;
Film skall göras av alla
Film skall handla om alla
Film skall ses av alla
• Löptext fokus ”om sfilm”
Sida 3:
• Bild ”aktiv”
• Faktaruta 1: om medlemskapet
• Faktaruta 2: samarbetet med Kulturens
Baksida
• Bild ”aktiv” i bakgrund
• Citat i pilen
• www-adress
• Logotyper (sfilm och Kulturens)

Lokala, regionala
och nationella samarbeten
Sfilm har som målsättning att varje år erbjuda relevanta
workshops, filmvisningar, föreläsningar och andra arrangemang som gynnar våra syften och medlemmar, sprider
den svenska kortfilmen, bidrar till folkbildning samt stöttar
svensk filmproduktion. Vi har under året samarbetat med
en rad olika aktörer kring detta. I de flesta fall har projekten skett till största del i den digitala sfären. I vissa andra
fall har projekten stannat på planeringsstadiet eller skjutits
upp på grund av pandemin. In i 2022 har vi med oss flera
spännande uppslag för framtiden. Vissa projekt kunde
glädjande nog äntligen genomföras under slutet av 2021.
Exempel på genomförda samarbeten offline 2021
- Samtal med elever och filmskapare om olika delar
i filmskapandet, Luleå Universitet/Piteå Högskola
- Filmvisning och panelsamtal mellan filmskapare
och publik, Vallentuna Kulturhus och Bafter Film
- Kortfilmsmaraton under kulturnatta, LadyBugFestival
- Utbildningsmoment med tävlingsutformade uppgifter,
Fridhems Folkhögskola Svalöv & Beckmans Designskola
- Kortfilmsdagen 21 dec, filmvisning med publiksamtal,
Hagabion i Göteborg
- Jurysamtal, FilmCentrum Stockholm
- Filmvisning och samtal för eleverna på Jakobsbergs
Folkhögskola kring mänskliga rättigheter & jämställdhet
- Studiebesök hos FilmForm
- Vi firar filmens födelsedag på Bio Roy i GBG med filmvining, tävling och mingel, i samarbete med LadyBug

överst: panelsamtal i Vallentuna Kudlturhus
mitten: vår Aase Högfeldt tillsammans med Ax:s ordförande Anna Rydborg
underst: kampanj med Kulturens där några av våra föreningsmedlemmar
intervjuades i samband med Minutfilmsfestivalen

Exempel på genomförda samarbeten online 2021
- Filmvisning med tema mänskliga rättigheter + samtal
för elever på högstadiet & gymnasiet i & med Västra Götaland
- 3 st infofilmer om gammal filmteknik till vår Vimeo,
samarbete med Studio Brick
- Vår digitala Master Class-serie “Från Idé till Verk”
har fortsatt, samarbete med Kulturens
- Kortfilsvisning och mingel med filmare i samarbete
med WIFT Norra och Lynx Studios, Film i Västerbotten
- 3 st filmsamtal ”Allt är möjligt”, samarbete med Centas

Nationellt är våra nätverk centrala för att vi ska kunna
påverka filmen, konsten och kulturen. De ger oss en inblick
i vad som är på gång och ger upphov till spännande och
relevanta samarbeten. De är även viktiga för våra medlemmar, som via dem får större möjligheter till att göra,
visa och se film. Sfilm är aktivt engagerade i Ax – Kulturorganisationer i samverkan och har under året deltagit vid
deras årsmöte, medlemsmöten med inbjudna gäster samt
i olika enkätundersökningar. Tillsammans med de andra
medlemmarna i Ax har vi haft digitalt möte inkl. presentation med Kulturrådet. Vi har arbetat för att ha en god
kontakt och samarbete med andra filmorganisationer t.ex.
WIFT och vi har ett vilande projekt med Riksförbundet
Öppna Kanalen. Lokalt följer vi och deltar ibland i våra
filmklubbars och -skolors evenemang och har gjort besök
hos medlemmsföreningar i t.ex. Södertälje, Karlstad,
Svalöv och Norrköping under året. Vi har deltagit vid
olika svenska filmfestivaler, både offline och online, och
i nätverkande sammanhang. I januari deltog hela styrelsen i Göteborgs Filmfestival. I år har vi också uppmuntrat
till och tagit del av digital fortbildning, t.ex. av Svenska
Filminstitutet.
överst: Ludvig Wänelöf med designad affisch, samarbete
med Beckamns Designskola, Stockholm
mitten: filmens födelsedag firas på Bio Roy i Göteborg
underst: besök hos Borlänge Smalfilm- & Videoklubb, fotograf: Lisa Blumenthal

Internationellt arbete

Folkbildning

Sfilm representerar Sverige och svensk kortfilm i världen, en
uppgift vi tar på stort allvar. Det finns flera anledningar till detta.
Dels får vi möjlighet att bygga nätverk, öka gemenskapskänslan mellan länder och lära av varandra. Dels får våra
filmare chansen att nå ut till en större publik och möjliga samarbetspartners. Ytterligare en aspekt är att visa internationell film
i Sverige. Framförallt är det viktigt att film som inte är kommersiell får ta plats och representera en större del av befolkningen.

Under 2021 har reglerna för folkbildning förändrats rejält.
Bland annat påverkades formen för vad som är möjligt att
cirkla, exempelvis att det inte längre blev möjligt att cirkla på
distans, och antalet timmar per individ halverades. Detta har
drabbat vår folkbildningsverksamhet så till den grad att de
cirklade timmarna under året uppskattningsvis är 75 - 85% färre
jämfört med 2020. Detta i en tid då vi precis hade genomfört
ett strategiskt arbete för att öka folkbildningen. 2021 hade vi en
deltidsanställd folkbildningsansvarig inom förbundet, Klaudia
Rychlik. 2022 kommer vi inte att kunna fortsätta med den
tjänsten. Trots att det givit oss struktur på folkbildningsarbetet
under året så blir det inte ekonomiskt lönsamt längre på grund
av regelförändringarna.

Sfilm är medlem i UNICA (Union Internationale du Cinema).
UNICA är det internationella filmförbundet för ickekommersiell
film och en del av FN-organet UNESCO. Sfilm är även medlem
i Nordisk Film och Video, där flera av de nordiska och baltiska
länderna är aktiva, samt i Baltic Sea NGO Network och
Föreningen Norden. Detta syftar till att stärka samverkan kring
Östersjön inom det kulturella området. För att driva vårt internationella arbete har vi en internationellt ansvarig i styrelsen.
2021 blev liksom 2020 ett år där det internationella inte var
lika påtagligt som andra år. UNICA-festivalen, som ofta kallas
“VM i kortfilm”, ställdes in. Sverige, d.v.s. Sfilm, får alltid skicka
svensk film dit som tävlar både som individuella filmer och som
land om bästa filmpass. Trots inställd festival togs årets svenska
filmpass fortfarande fram och vi har visat det och även annan
svensk film i andra internationella sammanhang. Under hösten
besökte exempelvis två ur styrelsen Norden Festival i Tyskland,
där de presenterade och visade våra kortfilmer under fem filmpass. Vi hade med fyra filmer på ungdomsfilmfestivalwn Video
Art Suceava i Rumänien, där två av filmerna prisades och juniorerna medverkade digitalt. Vi visade film på den feministiska
filmfestivalen Filmor i Istanbul, Turkiet och har förberett visningar
till bl.a. en filmfestival i China, som skjutits upp flertalet gånger
och nu planeras äga rum 2022.
överst: digital prisutdelning med svenska filmare på rumänsk ungdomsfilmfestival
mitten: vår Sara Ek i brukligt munskydd framför metallkonst på Norden Festival
nederst: Aase Högfeldt presenterar ett av våra filmpass i Tyskland

Erfarenheten med en folkbildningsansvarig 2021 har ändå gjort
att vi fått upp ögonen för att motsvarande tid skulle behövas på
en annan tjänst för att arbeta med allt som är relaterat till folkbildningen: kontakten med medlemmar kring kursverksamhet,
ge information om föranmälan till Kulturens och inte minst
planera för hur våra folkbildningsarrangemang skulle
behöva se ut i samverkan med Kulturens.
Under året har vi satsat på att cirkla de publika arrangemang
som vi har haft och beslutat oss för att prioritera den typen av
kursverksamhet samt interna cirklar med flera aktiva medlemmar
i framöver. Vi har en god dialog med Kulturens Bildningsverksamhet och kommer fortsatt att driva projekt och
kursverksamhet tillsammans.
Vi fortsatte även vår digitala Master Class-serie “Från Idé till
Verk” under året och som folkbildning. Det blev fokus kring idé
och manus för nollbudgetfilm i två omgångar ledda av journalisten Bronson Månsson och filmaren Mattias Olsson.
överst: workshop i vår serie "Från Idé till Verk"
mitten: folkbildning under ett studiebesök. Fotograf: Magnus Elmborg
nederst: drönarflygning i studiecirkel

Värdegrundsarbete

Politiskt påverkansarbete

Sfilms värdegrund utgörs av jämställdhet, mångfald och
breddad representation, begrepp som genomsyrar all
vår verksamhet. Vi har de med oss när vi väljer filmer och
teman; när vi utser stipendiater, jurys och gäster; när vi
skapar bilder och texter till marknadsföringsmaterial och
sociala medier; när vi väljer lokaler och när valberedningen arbetar för att få fram en styrelse, med mera.

Förbundet verkar kontinuerligt och långsiktigt för att främja
ickekommersiell film och våra medlemmars intressen.
Vi gör detta på olika plan och nivår. I och med pandemin
har det blivit tydligt för oss att det är viktigare än någinsin
att vi höjer vår röst kring de problem och utmaningar som
vårt förbund, våra medlemmar och filmkonsten i Sverige
har ställts och ställs inför.

Vår värdegrund går hand i hand med förbundets devis
om att film skall kunna göras av alla, handla om alla och
ses av alla. Med hjälp av dessa perspektiv försöker vi
försäkra oss om att inte blint reproducera normen och
att lyfta olika problematiker i våra sammanhang. Att se till
att även du med en funktionsvariation kan se filmvisningen
och att alla kan ta del av filmkultur oavsett var i landet
du bor. Vi vill synliggöra och medvetandegöra ojämlika
förhållanden inom alla aspekter av film, filmvisning och
filmproduktion. Som ett led i detta har vi 2021 börjat
fundera närmre kring vår policy och konkreta handlingsplaner Vår ordföranden har deltagit i en vidareutbildning
med Make Equal kring praktiskt jämlikhetsarbete och inför
2022 planerar vi att vidareutbilda fler i styrelsen
och formalisera arbetet med detta tydligare.

Kultursektorn har hamnat i en svår sits genom pandemin
och vi försöker bidra med vårt perspektiv, både från
våra medlemmars position och från vår position som
en nationell central ideell organisation. Vi har deltagit i
samtal och i sammanhang som samlar flera organisationer, exempelvis vid avstämningsmöten kring krisen,
årsmöten, medlemsträffar och andra möten. Vi har även
deltagit i olika former av enkäter och utredningar, bl.a.
genom Ideell Kulturallians.

Sfilm arbetar kontinuerligt med specifika satsningar mot
barn, ungdomar och unga vuxna. I år har vi riktat in oss
mot skolor där vi kan nå många unga trots pandemin
och i en trygg miljö. Vi har arbetat aktivt mot att försöka
förenkla för unga kulturarbetare och tim- eller projektarvoderat flera personer inom ramen för våra olika
satsningar. Vi har även samarbetat med andra aktörer
som aktivt arbetar med jämlikhetafrågor, t.ex. LadyBug
Festival och Women in Film and Television.
överst: en jury med blandade erfarenheter har möte
mitten: screenshot från workshop med Make Equal
underst: nätverkande och prisutdelning i miniformat med medlemmar och filmare

2021 har representanter ur styrelsen deltagit i en fortbildning kring politiskt påverkansarbete och samtal
kring Återstartsutredningen anordnade av Ax samt i
konferensen Samtidskonstdagarna som i år hade tema
konst och demokrati, anordnad av Statens Konstråd.
Vi har haft möten med Kulturrådet, deltagit i webbinarier
och drivit frågor i relation till bl.a. Filminstitutet, Kulturens
och enskilda ministrar. Bland annat har vi engagerat oss
för upphandlings- och upphovsfrågor, enskilda kulturutövares ekonomiska situation i pandemin samt systemet
kring folkbildning.

överst: samtal med andra nationella kulturförbund vid Ax:s årsmöte
mitten: kvinnor utgör fortfarande bara en liten del av alla fotografer
underst: gästar filmvisning & eftersnack vid Samtidskonstdagarna

Filmarkiv och kortfilmsbibliotek

Stipendier

Sfilm har en unik skatt i form av ett filmarkiv bestående
av filmer som visats vid tidigare års kortfilmsfestivaler.
Arkivet sträcker sig över 60 år tillbaka i tiden och filmerna
finns sparade som filmrullar, videoband och digitala filer.
Arkivet har hittills delvis förvaltas av vår medlemsförening
Borlänge Smalfilm- och Videoklubb, men i år hämtades
hela arkivet till vår lokal i Södertälje, som vi delar med
Filmklubben Parentesen. Redan tidigt under året sattes
arbetet igång med att samla, sortera, digitalisera och
möjliggöra användning av arkivet. Deltagarna i arbetsgruppen har vidareutbildat sig i hantering av arkiv, bl.a.
av Svenska Filminstitutet, och tittat på metoder som lämpar
sig för vårt arkiv. Arbetet fortsätter in i 2022.

2021 delade vi ut två olika sorters stipendier. Under våren
tilldelades tre filmare 5 000 kr vardera för sina filmprojekt.
Under hösten utlystes våra "Små & Snabba Stipendier".
Där tilldelades tio filmare mikrostipendier på 1 000 kr
styck i “en snabb insats” som matchades upp av andra
erbjudanden som exempelvis marknadsföring, stöd att
starta studiecirklar och filmvisningsmöjligheter.

Kortfilmsbiblioteket är en server, där filmer som skickats
in till Sveriges Kortfilmsfestival sparats sedan 2014.
Vi utvärderar nu om vi behöver en ny server framöver.
Syftet med arkivet och kortfilmsbiblioteket är att förvalta
ett viktigt kulturarv inför framtiden, men även att tillgängliggöra det för olika satsningar. Här kan våra projekt och
samarbetspartners, till exempel festivaler, smidigt få tillgång till kortfilm. En central fråga, som vi länge har arbetat med, är etiska frågeställningar kring onlinestreaming,
t.ex. hur rättigheterna att visa film ur arkivet ser ut i olika
tider och i nya format. Beroende på vilket år filmen i fråga
är ifrån och hur utformningen av rättigheterna sett ut vid
den givna tidpunkten, varierar tydligheten kring detta. Vårt
mål är att streaming bör ske på ett sätt som gynnar våra
medlemmar. Vi vill även att filmerna ska nå ut till olika
publiker. Det är en filmskatt som kan berika samtiden.
Som ett led i detta har vi under året även börjat utreda tillsammans med STIM hur upphovsrättsskyddad musik kan
användas i filmer som visas via oss, nu och i framtiden.

olika bilder från arkivgruppens arbete och studiebesök
fotografer: Klaudia Rychlik (2), Lisa Blumenthal, Magnus Elmborg

Vi ser behovet av att kunna stötta våra medlemmar
och deras filmprojekt ekonomiskt, inte minst i ljuset av
pandemin. Vi vill kunna nå ut till många och till de som
verkligen behöver det. Inte minst i nollbudgetfilmer eller
för nybörjare kan tusen kronor göra stor skillnad. Behov
som fanns bland stipendiaterna var att köpa allt från
ljudinspelare till att få möjlighet att hyra en klippstation.
För de som behöver större summor finns andra stöd att
söka, vi ser att detta med mindre stipendiesummor är en
nisch där vi kan uppfylla ett reellt behov, söktrycket var
högt 2021. Stipendierna delades ut i samarbete med
Kulturens Bildningsverksamhet.

"...det är något speciellt med den långsamma
processen av det analoga filmskapandet,
särskilt i kontexten av det modernistiska samhället
där allt måste vara snabbt och snabbare;
att behöva vara noggrann och tänka efter
innan varje shot, då filmrullen är kontinuerlig
och kommer snabbt ta slut annars..."
- Mikaela Karlsson, hennes stipendium ska användas
till film och kemikalier
Stipendiater uppifrån, vänster till höger: Mikaela Kalsson, Ibrahim Faal, Malin
Carlsson Ståbi, Saleen Gomani, Julia Lagergren, Selim Sevim, Sokol Demaku,
Ebba Stoppelenburg, Mattias Königson, Olle Christiansen Meijer

Minutfilmssatsning
2021 har Sfilm satsat på minutfilm - “den nya tidens
filmformat”. En minutfilm kan göras snabbt (eller ta väldigt
lång tid att få klar) och formatet passar bra för sociala
medier och korta instruktionsfilmer. Det är därför ett
nybörjarvänligt format och ett av våra mål med satsningen
var att nå ut till nya filmare och målgrupper. Satsningen
genomfördes i samarbete med Kulturens och bestod
av två delar: dels kurser i att göra minutfilm, dels en
minutfilmsfestival.

Minutfilmsutbildning
Sex onlineutbildningar genomfördes som var och en
löpte över flera tillfällen. Den första utbildningen var en
provomgång. Kursledare för övriga fem utbildningar
var David Wramneby, filmpedagog med stor erfarenhet.
Under kurserna fick deltagarna göra varsin minutfilm.
De fick kunskap, verktyg, tips och tillgång till handledare
under utbildningens gång. Att delta kostade ingenting
och det fanns 60 utbildningsplatser totalt. I slutet av
utbildningen uppmuntrades alla att skicka in sin film
till Minutfilmsfestivalen, vilket en del gjorde.

Minutfilmsfestivalen
Minutfilmsfestivalen, Sveriges första renodlade minutfilmsfestival, anordnades i tre städer under tre olika datum. Var
och en av festivalerna genomfördes i samarbete med
lokala medlemsföreningar i Sfilm och andra lokala aktörer
t.ex. Helsingborgs kommun och de olika biograferna.
överst: kampanjbild för minutfilmsutbildningen
mitten: bild från festivalen i Karlstad
underst: en av flera artiklar om festivalen i Helsingborgs Dagblad,
denna uppmärksammar festivalen i Norrköping där Helsingborgare vann!

Minutfilmsfestivalen skedde på följande platser,
datum och med dessa medlemsföreningar:
Karlstad Arenan 6/11
Värmlands Filmförbund
Norrköping, Cnema 12/11
Filmföreningen Tre Stjärnor
Helsingborg Dunkers Kulturhus 13/11,
Skånes Film & Videoklubb
Det var en efterlängtad filmfestival offline, att äntligen få
mötas och se film. Programmet var 6 timmar med möjlighet
till mingel före, mellan och efter passen. Totalt tävlade 74
filmer på max 60 sekunder, som alla visades i respektive
stad. Det fanns även utrymme i programmet för varje
klubb att visa block med lokala filmer. Förutom visningar
anordnades en interaktiv cup per stad där en vinnare
korades av publiken i samverkan med en utslagsjury som
fanns med på plats. Juryn utgjordes av filmare, aktiva i
förbundet och medlemsföreningarna samt representanter
från våra samarbetspartners. Detta resulterade i att det
blev en vinnare per stad. Alla tre städer valde olika vinnarfilmer, vilket visar på publikens möjlighet att påverka.
Det gick även att följa slutspelsträden och se vinnarfilmerna online. En professionell jury korade sedan en
total vinnare som offentliggörs på Sfilms årsmöte.
Vinnaren i den jurybedömda delen är filmen RÖST producerad av Fredrik Mooe, Maja Warthel och Alexander
Nyman från Helsingborg, som även vann i Norrköping.
Alla vinnarfilmerna fick totalt dela på 20 000 kr.
överst: intervju med projektledare Per Lundgren i HD
överst t.h: affisch för Minutfilmsfestivalen i Norrköping
mitten: SVT fångar publiken i Helsingborg mellan filmpassen
underst: Alexander Lindman, vinnare i Karlstad, på scenen vid
slutspelsträdet tillsammans med konferenciere Jon Egerlid

Sveriges Kortfilmfestival 2021
Sfilm arrangerar sedan 64 år tillbaka Sveriges äldsta
filmfestival: Sveriges Kortfilmfestival (SKFF). Under SKFF
tävlar filmer i två klasser om att bli bästa individuella film
respektive bästa filmskolefilm. Mängder av priser delas ut
i olika kategorier för att lyfta alla delar av filmskapande
och uppskatta allt från filmljud till scenografi.
I år bestämde vi oss för att, liksom 2020, köra festivalen
digitalt. Detta dels för att kunna göra evenemanget säkert,
dels för att det var den lättaste lösningen med hänsyn till
restriktioner och publikfrågor. SKFF livestreamades från
Studio THE BRICK i Stockholm. På plats fanns festivalteam,
jurymedlemmar, flera gäster (dock inte alla på samma
gång för att begränsa antalet kontaktytor) och minimal
publik i studion. Årets två jurys samlade gedigen kunskap
och erfarenhet från branschen
9-11 april gick det att följa streamingen och delta i
chattmingel via skärm. Men även dagarna innan och
efter fanns det möjlighet att se filmer i den digitala foajén.
Vinnarfilmerna visades även i ett specialpass för max 8
personer (p.g.a. restriktioner) den 15, 18 och 22 april på
Bio Kaskad i Bromma. Efter festivalen träffade vår festivalproducent de olika vinnarna vid olika tillfällen och på ett
smittsäkert sätt för att dela ut priser till dem personligen.
Något som gav upphov till fina nätverkande möten
mellan filmare i en annars väldigt digital tid. Årets festivaltema var just “TID” och årets affisch var framtagen i
samarbete med Beckmans designskola som integrerade
designandet av den som en uppgift i sin undervisning.
Vinnande designer av årets affisch blev Ludvig Wänelöf.
SKFF genomfördes i samarbete med bl.a. Region Stockholm, Centas, LD Sweden och Kulturens.
överst: jury 2021: Margarete Jangard, Jonathan Wilhelmsson, Monica
Mazzitelli, Sanna Ekman, Solin Bakircian, Hjamlar Palmgren
mitten: LIVE streaming från Studio Brick, intervju
nederst: prisutdelningar till vinnare

överst t.v: filmsamtal och utbildning i teknikhistoria tillgängliga
på webben efter festivalen
överst t.h: intervju över Zoom under streamingen
mitten: prisutdelning
nederst t.h: prisutdelning
nederst mitten: en pristagare är praktikant på Let's Dance
och får sin medalj på scen utdelat av teknikern
nederst: prisutdelning

SM i minutfilm

Ekonomi

Varje år arrangerar Sfilm SM i minutfilm. Det är en
tävling för filmer som är max 60 sekunder. Vinnaren
utses vanligen genom ett slutspelsträd där filmer möter
varandra tills en segrare står korad. Den film som vinner
får representera Sverige vid VM i minutfilm som arrangeras av UNICA. Det var vårt svenska förbund som en
gång i tiden tog intiativ till att starta VM-tävlingen, så det
här är en tävling som ligger oss extra varmt om hjärtat och
där Sverige ofta lyfts i samband med att den arrangeras.

Svängarna i omvärld och verksamhet under 2020 och
den osäkerhet de medförde följde oss in i 2021. Vi tilldelades glädjande två krisstöd från Kulturrådet, men de
var bägge mindre än vad vi hade behov av. Det senaste av dem fick vi besked om först i slutet av året, vilket
försvårade planeringen ytterligare. Vårt ordinarie verksamhetsbidrag från Kulturrådet höjdes ytterst marginellt
2021. Folkbildningsintäkterna har minskat som en följd av
de nya reglerna för fortbildning och vi befarar att färre
personer och föreningar har haft möjlighet att prioritera att
betala medlemskap av ekonomiska skäl, som en följd av
pandemin. I tider då nästan all verksamhet skedde digitalt,
vilket var fallet till september/oktober, har vi inte haft
några eller mycket få biljettintäkter.

2021 kunde vi på grund av pandemin inte genomföra
SM som brukligt IRL, utan vi fick tänka om och landade i
att genomföra en onlinevariant. Dels visades alla inskickade bidrag online i samband med SKFF. En publikfavorit
utsågs - Tissel Tassel” regisserad av Margareta Pettersson.
Dels korades en vinnare av en speciellt utvlad jury.
I juryn ingick 10 personer med olika kopplingar till förbundet och film. De fick alla se igenom filmerna och därefter tilldela poäng enligt ett visst poängsystem som kan
liknas vid "melodifestivalmodellen". Därefter summerades
poängen och alla i juryn fick se om de 16 filmer som
tilldelats flest poäng och utifrån dem utse sin etta, två och
trea. Till slut stod det klart vilken film som vunnit.
I år tävlade 58 bidrag. Slutligen var det "Vem städar upp
efter pappa?" som tog hem guldet, på lika många poäng
som silvermedaljören "Gränskontroll". Det var antal poäng
i den första omgången som avgjorde vinnaren. Vinnarfilmen är ett samtal från en dotter till sin pappa som fortfarande tar flyget utan att känna klimatångest eller skam,
något som resulterar i att dottern skäms å hans vägnar
istället. Bronset knep "PÅSE, PÅSE, PÅSE!".
överst: Vem städar upp efter pappa? av Embla B. Tordal & Amanda Almgren
mitten: Gränskontroll av Charlotte Rodenstedt
nederst: Så såg det ut att se och rösta på filmerna online

Men vi har, i den expansiva fas vi befinner oss i, också
sett ljusglimtar och tagit chanser. Genom ett omfattande
samarbete med Kulturens Bildningsförbund har vi kunnat
genomföra flera projekt. De krismedel vi tilldelades i slutet
av 2020 har även de möjliggjort central verksamhet och
projekt som fortsatt in i år. Att inte ses öga mot öga har
slitit på energin och relationerna, men det har resulterat i
medel från resebudgetar att omfördela. I slutet av våren
stod det klart att vi hade möjlighet att fortsätta arvodera
vår ordförande under hösten 2021.
Ett av våra största projekt, Sveriges Kortfilmfestival, gick
back 2021. Detta var en konsekvens av att festivalen blev
digital och att vi var ekonomiskt tvungna att ta ut en biljettkostnad. Det visade sig att viljan att betala för ett av våra
onlineevenemang är lägre än för ett av våra evenemang
offline. Vi har därför under året tittat på hur vi kan öka
den ekonomiska stabiliteten inför nästa års festival, och
löst detta bl.a. genom att tillsätta en ekonomiskt ansvarig
som ska stötta projektledaren i festivalgruppen.

För att få mer kontroll över ekonomin har vi även under
året arbetat med hur vi kan sortera ekonomiska poster
så de är knutna till specfika projekt.
Förbundet undersöker fortlöpande möjligheten till
alternativa finansieringskällor. Vi har under året haft
koll på olika utlysningar i pandemins fotspår och inlett
en satsning mot att attrahera fler medlemmar, och
därmed öka medlemsintäkterna på sikt.
Vi har under året sökt regionala medel från Kulturens,
samarbetat med olika regioner och kommuner samt
arbetat med samarrangemang med andra organisationer, företag och instanser. Det finns löpande möjlighet
att stötta oss via Swish och vi arbetar även med att lösa
så att medlemsavgiften kan betalas via Swish framöver.
Vi strävar kontinuerligt efter att ha ett större och fast kansli
på sikt. Det är nödvändigt att få till om vår verksamhet ska
kunna växa mycket mer och bli hållbar i sitt engagemang
över tid. Som mellansteg på vägen söker vi löpande
medel för att försöka kunna få till mindre deltidstjänster
knutna till förbundet och/eller ha möjlighet att arvodera
projektledare för större projekt en liten summa.

Styrelsen

Styrelserbetet

Följande personer har suttit i styrelsen:

Styrelsen har under året haft 7 ordinarie möten:
5 styrelsemöten samt 2 möten där alla arbetsgrupper
har rapporterat sin verksamhet till styrelsen. Därtill har
styrelsen haft 3 heldagar tillsammans: en kick off, där
vi fokuserade på att få ihop gruppen och få samsyn
inför året; samt två framtidsdagar under hösten där
vi planerade inför 2022 och även tittade på ett treårsperspektiv. Styrelsen har även sammankallats till flera
specifika möten som berört lanseringen av Sfilm,
ekonomi eller marknadsföring.

Freja Andersson
ordförande

Magnus Elmborg
medlemsansvarig
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vice ordförande

Klaudia Rychlik,
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kassör

Sara Ek,
ledamot

Flera av våra arbetsgrupper har under året bjudit
in styrelsen till möten som rört specifika frågor på
deras bord, där man velat ha styrelsen med sig.
Det har exempelvis rört olika policyfrågor, specifika
projekt eller samarbetet med Kulturens.
Alla årets möten har, delvis på grund av pandemin, skett
digitalt över Zoom och ofta med Mural som gemensam
anteckningsyta. Vi har även nyttjat Mentimeter som
verktyg. Det har fungerat väldigt bra och vi planerar att
fortsätta med Zoom in i 2022, även om vi hoppas på att
också kunna genomföra ett par möten offline. Telefon,
mail och Google drive är fortsättningsvis viktiga verktyg
för styrelsearbetet.
Årsmötet hölls den 5 december på Hotell Noble House i
Malmö. I deras fina biosallong hade vi en passande och
inspirerande inramning med filmaffischer och dessutom
all nödvändig teknik på plats. Deltog kunde medlemmar
även göra via Zoom och kanske därför hade vi ovanligt
högt deltagande.
bilder från årsmötet i Malmlö
fotografer: Klaudia Rychlik (övre & nedre)
Freja Andersson (mitten)

Slutord
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till
förbundets arbete under 2021! Ett speciellt stort tack till
alla som deltagit i lanseringen av Sveriges Filmförbund
Sfilm, med allt vad det innefattat. Det har varit en intensiv
period och det hade aldrig varit möjligt utan allt visat
engagemang!
Inför 2022 satsar vi på att etablera oss ännu tydligare
som Sveriges Filmförbund Sfilm, att ses offline igen och att
säkra ekonomi och kompetens. Vi tar med oss allt positivt
som kommit ur den digitala period som varit och fortsätter
vår expansiva fas med fokus på att öka antalet
medlemmar.

/Styrelsen genom

Freja Andersson, ordförande, e.u.

“ Vi vill att film ska göras av alla
Vi vill att film ska handla om alla
Vi vill att film ska ses av alla ”

försättsbild: arkivgruppen besöker Borlänge Smalfilm- och Videoklubb och hämtar delar av vårt arkiv. Fotograf: Lisa Blumenthal

