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Verksamhetsberättelse för år 2006 till 2007 års årsmöte 
 
Detta års verksamhet präglades av att det var valår i Sverige. Vi riktade helt in oss på det demokratiska arbete som vår 
kanal är skapad för. Det märktes också tydligt på vilka medlemmar och vad som informerades om i informationsslingan. Vi 
aktiverade också våra medlemmar på ett mera handfast sätt.  
 
Medlemsmöte hölls i januari. Vi visade hur enkelt man kan göra sin egen skylt. Många scouter dök upp och vi gjorde 
tillsammans några småfilmer som sedan gick i rutan. Det var mycket uppskattat och roligt. 
 
Kurser utlystes i samarbete med ABF, men då vi missbedömt målgruppen blev det aldrig någon utbildning. Till hösten 
startades därför en enklare kurs i bildhantering och videoredigering upp av Claes Börjesson. Den blev mera lyckad, ett 
flertal deltagare medverkade. 
 
Flytt från Torekällskolan till Artursberg. Då skolan skulle renoveras inför ABF:s flytt dit, fick vi hastigt och lustigt flytta 
till en lokal i Artursberg. Den lånar vi precis som tidigare gratis av Telge Fastigheter. Den är visserligen sämre belägen än 
Torekällskolan, men lokalerna i sig är trevligare och har bra utsikt över staden. Just nu fungerar det mera som förråd då de 
ännu inte är iordningställda som redaktion. 
 
Radio- och TV-verket begärde ett möte med oss för att informera sig om vår verksamhet. De har besökt ett flertal stationer 
runtom i landet. Mötet kändes positivt. Vi hade också ett par medlemmar med oss, Vänsterpartiet och Sverige-Finska 
förskolan.  
 
Årsmöte hölls i ABF:s lokaler. Ekonomin såg skral ut så årsmötet beslutade att styrelsen skulle ta fram förslag till nya 
medlemsavgifter till ett extra årsmöte.  
 
Valinformation skapades tillsammans med kommunen. Kommunen gick ut med ett upprop om att föreningarna kunde 
aktivera sig i valet för att engagera flera till att rösta. Vi sökte pengar och fick i uppdrag av kommunen att skapa lite olika 
neutrala filmer för att öka valfebern. Partierna fick komma med sina åsikter och partierna fick också svara på frågor från 
allmänheten. 
 
Vår riksorganisation, Öppna kanalen, fick i uppdrag av valmyndigheten att skapa en ”Hur man röstar”–film på 15 olika 
språk. Detta för att den skulle visas i alla Sveriges kanaler. Det blev lyckat. Projektet roddes i hamn och föreningen fick 
betalt för att visa filmen i vår kanal. Programmen visades en gång om dagen på olika språk i ett rullande schema, så var 
femte dag fick varje språk visning på bästa sändningstid, kl 20.00.  
 
Extra årsmöte hölls under hösten för att fastställa av nya medlemsavgifter. 
 
Sveriges Film- och Videoförbund anordnade under våren en filmfestival i Södertälje. Den vinnande filmen visades i SLTV 
och en film som handlade om Mariefred visades under hösten. Fler filmer från denna festival skulle kunna tas fram om man 
kontaktade varje filmskapare.  
 
Vi har fått flera aktiva medlemmar. Flera har aktivt börjat hjälpa till med att skapa visningsbart material, och efter valet 
inträffade det som vi väntat på. Flera aktiva skapare dök upp med sina färdiga program. Bland annat inspelning av 
Wasabrass julkonsert gjordes och visades under jul- och nyårshelgen. Vilken avslutning på året!!! 
 
Uthyrning av utrustning tar fart. Vårt 3-kamera-kitt ”flightcase” har varit ute på ett flertal uthyrningar till Suryoyo-TV. De 
har även hyrt en av våra bandspelare vid några tillfällen.  
 
 
Magnus Elmborg, ordf. 
 


