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• HEJ OCH VÄLKOMNA 
 
Claes började mötet med att berätta om Kålltorps fritidsgård och om 
filmverksamheten där. Hur filmgruppen Gemenskap växte fram och hur samarbetet 
med IM (individuell människohjälp) sett ut  

 
• RUNDA – namn, verksamhet, hur man jobbar med film idag, kompetens 

 
- Ale: Filmverksamheten har pågått till och från och de försöker jobba mycket 

med empowerment. Det är svårt att få ungdomarna att fullfölja projekten då 
film ofta kräver mycket tid 

 
- Falkenberg, har både fritidsgårdar och en mobil grupp som jobbar i 

ytterområdena. De har drönare som har varit mycket poppis. De har även haft 
något som heter ’motivationsveckan’ för studenterna på gymnasiet, 
ungdomarna fick testa på film och dokumenterade själva veckan vilket var 
mycket uppskattat 

 
- Mark: Har ej haft aktiva ungdomar i foto och film, de har använt lovpengarna 

till att ta in en pedagog för just stop motion-film men kämpar med att få ut 
utrustningen och se till att den används 

 
• Rundvandring i lokalerna och visa utrustning 

 
• FÖRVÄNTNINGAR/BEHOV – av nätverket, utvecklingsmöjligheter? Vad vill vi få ut av 

detta? 
- Få till ett nätverk av kompetenser så att man kan ordna ex. 

ungdomsutbyten 
- Utveckla en utrustningsbank så att man kan låna av varann, filmutrustning 

är dyrt! 
- Visa upp filmer för varandra och besöka varandras gårdar för inspiration 
- Erfarenhetsutbyte 
- Metodutbyte, visa på vad man kan göra/vad som funkar/inte funkar, lära 

av med och motgångar 
 

• VAD KAN VI GÖRA? – aktiviteter ihop? Hur samverkar vi med andra idag? Besöka 
varann?  



- Läger, Falkenberg har haft kulturläger med dans, teater, konst och film. De 
är peppade på att samverka med andra och ha läger med tema film 

- Till det här lägret kan man ha en refgrupp med ungdomar som vill vara 
med och planera filmlägret 

- Workshops på loven med tema film 
- Ha nästa nätverksmöte på en eftermiddag och ta med ungdomarna 
- Använda sommarlovspengarna till ett ev. samarbete? I Ale har man 

tidigare sökt pengar från SFI för att anordna kollo, man kan söka upp till 
200 000 kr. 

- Också bra att samverka med andra föreningar för att kunna söka mer 
pengar, ev filmföreningar? 

- Kålltorp har testat lägga upp små instavideos för att marknadsföra lovet, 
och detta har lockat ungdomar som kanske inte är intresserade av den 
tekniska aspekten av film, men vill vara framför kameran. Bra sätt att få in 
fler unga! 

 
- Alla kommuner har inte lov samtidigt, bra att ha i åtanke för ev samverkan 

 
• HUR HÅLLER VI KONTAKTEN?  

- Online – fbgrupp för filmnätverket (Caesar tar på sig att göra det och 
bjuder in alla) 

- Claes lägger upp de material som finns, om ex. ljussättning etc 
- Maillista  

 
• ÖVRIGT 

- Stina: Upplever problem i att temanätverken blir väldigt individbaserade, 
hur göra för att engagemanget ska vara kvar även om personal byts ut? 
Alla kan göra film, det krävs egentligen ingen spetskompetens! 
 

- Claes: Filmverksamhet ska inte behöva vara en ekonomisk fråga, man 
borde kunna göra utskick där man kanske efterfrågar viss kompetens (så 
att ungdomar inte behöver vänta på den ’rätta’ kompetensen) 
 

- Rafael: Vore intressant med en plattform för ungdomar där de kan utbyta 
erfarenheter, hitta varann. De har haft en app i ale där ca 1500 ungdomar 
anslutit sig 
 

 
- Tips: Att börja använda en systemkamera kan vara en bra inkörsport till 

film 
 
 

• NÄSTA MÖTE/TID/PLATS 
- Måndagen den 4/3, 17:00, Marks kommun 
- Fokus ligger på lägerverksamhet med tema film 
- Ta med ungdomar (till lägerrefgruppen) och kombinera med studiebesök 



- Mia har dialog med Caesar om upplägg inför nästa möte och inbjudan. 
Mia mailar också ut maillistan och minnesanteckningar från idag, samt 
lägger upp datum för nästa möte på hemsidan samt och mailar ut till 
nätverket 
 


