
 
 
 
 

Verksamhetsplan 2023 
  
 

Sveriges Filmförbund (Sfilm) är ett riksförbund inom det ideella kulturområdet som har funnits 
sedan 1940-talet. Vi verkar för att film ska göras av alla, handla om alla och ses av alla! 
 
Genom filmvisningar, nätverkande och stödjande insatser skapar vi möjligheter 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 och filmer att 
hitta sin plats i filmvärlden. Medlem i förbundet är både enskilda personer, föreningar och 
filmutbildningar. 
 
Förbundets verksamhet kan delas in i tre huvudområden: 
”egna arrangemang”, ”samarbeten och kunskapsspridning” samt ”löpande verksamhet”. 
 

 
Verksamhet: 

 1. Egna arrangemang 
 

    Under 2023 ska vi: 
 
● utöka antalet projekt, kurser, workshops, filmvisningar och liknande verksamhet 

● genomföra arrangemang både online och offline  

● aktivt göra satsningar mot nya målgrupper och nya visningsforum 

● utveckla våra nätverksträffar och kontaktytor mot medlemmarna 

● samordna Sveriges medverkan i UNICA-festivalen (”VM i kortfilm”) 

● anordna och långsiktigt stärka Sveriges Kortfilmfestival  

● anordna SM i minutfilm, StockMotion filmfestival och Minutfilmsfestivalen 

 

    2. Samarbeten och kunskapsspridning 
 

Under 2023 ska vi: 
 

● med filmen som verktyg öppna vägen till kunskap och reflektion genom att skapa 

möten och samtal i relation till filmvisningar 



● stärka filmskapare och filmarbetare genom stipendier, avlönade insatser och 

möjligheter att visa egna filmer och få feedback 

● bygga broar genom att besöka lokala aktörer på små orter i hela landet 

● fördjupa samarbetet med och stötta de lokala filmföreningarna och filmskolorna 

● aktivera och engagera fler medlemmar 

● öka folkbildningsverksamheten och utveckla samarbetet med Kulturens 

● vara aktiv part i UNICA, Ax och Föreningen Norden 

● samarbeta med andra förbund, organisationer, filmfestivaler och liknande 

● aktivt söka efter nya samarbetspartners 
● representera på och delta i filmfestivaler och andra relevanta sammanhang 
● sprida kunskap om jämställdhet, mångfald och breddad representation inom film 
● satsa på fortbildning kring jämlikhet, inkludering och arbetsmiljöfrågor 
● särskild satsning: nätverk och samarbete i vårt geografiska närområde 
● särskild satsning: utveckla vår policy kring miljö och ta fram en miljöplan 

 

 3. Löpande verksamhet 
 

       Under 2023 ska vi: 
 

● fungera som en arena för alla som älskar film  

● öka förbundets omsättning och verksamhet 

● bredda finansieringen som ett sätt att säkra ekonomin och växa långsiktigt 

● säkra kompetens i styrelsen och samtidigt locka nya krafter till förbundet genom att 

verka för ett mer attraktivt och långsiktigt hållbart styrelsearbete 

● bygga grunden för ett kansli 

● verka för att nå nya målgrupper, fler medlemmar samt för att bilda fler föreningar 

● driva och uppmuntra medlemmar till att driva och delta i arbetsgrupper 

● förvalta vårt filmarkiv och aktivt arbeta vidare med digitaliseringen av det 

● lyfta fram filmen som en del av den ideella kulturen och deltagarkulturen 

● belysa den ickekommersiella filmens roll och värde i vårt samhälle 

● sprida svensk kortfilm och representera Sverige i världen  

● öka närvaron och verksamheten i region Stockholm 

● kontinuerligt utveckla kommunikationsarbetet och etablera oss på fler videoplattformar 

● fördjupa arbetet i digitala verktyg för möten, arrangemang och arbetsflöden 
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