Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010

Öppna Kanalen i Göteborg
Identitet
Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell förening som bildades 1993, fick sändningstillstånd 1
januari 1995 och det första programmet från en egen TV-station sändes 23 mars 1995.
Öppna Kanalen är en sk public accesskanal vilket man brukar översätta med ”allmänhetens
tillgång”. Verksamhetens främsta syfte är att tillhandahålla allmänheten fri TV-publicering
och därmed bidra till ökad demokrati och yttrandefrihet.
Öppna Kanalen sänder TV-program som produceras av i första hand föreningens
medlemmar.

Styrelse
Den styrelse som valdes på årsmötet 27 april 2010 bestod av
Ordförande: Pia Svanqvist
Kassör: Leif Tjernström
Vice ordförande: Gilbert Svensson
Sekreterare: Marita Isaksson
Ledamot: Agneta Rapp
Ledamot: Nicole Mestrovac
Ledamot: Göran Nordström
Suppleant: Karin Frennemo
Suppleant: Hosein Mohamad Zadeh
Suppleant: Bo Hallberg
Suppleant: Peter Jonsvik

Ansvarig utgivare
Mario Hernandez utsågs under året till ny ansvarig utgivare.

Personal
Öppna Kanalen har haft två heltidsanställda under året.

Kansliansvarig
Arbetsuppgifter
Programläggning och sammanställning av tablåer till hemsidan, informationsslingan och
press.
Mottagning av medlemmars program och service till medlemmar och styrelse.
Fakturering och ekonomihantering samt löpande kansliuppgifter.
Informationsarbete och kontakter med skolor och skolföreträdare.
Mottagande av studiebesök.
Handledning av praktikanter.

Tekniksansvarig
Arbetsuppgifter
Framtagning av olika programformat.
Programmering för programutsändning.
Övervakning och felsökning vid programsändning.
Grafisk utformning av slingskyltar.
Utvecklingsarbete av hemsida och webb-TV-sändningar.
Ansvarig för TV-inspelningsstudio och inspelningsutrustning för fältinspelning.
Handledning av och hjälp till medlemmar vid inspelning i TV-studio och vid uthyrning av
utrustning.
Mottagande av studiebesök.
Handledning av praktikanter.
Datoransvarig.

Medlemmar
Under 2010 hade Öppna Kanalen 44 st medlemmar.
Nytillkomna medlemmar var Stiftelsen Gyllenkroken, The Time Is Now Ministries, RFSU
Göteborg, Art Box, Dach Produktion, Medborgarskolan, Röda Sten och ABC Terapi.

Programsändningar
2010 var det totalt 32 st olika organisationer, såväl medlemmar som icke
medlemmar som sände TV-program.
Liksom 2009 var det Cymbal TV, Livets Ord och Inspirationsforum som
sände mest men även The Time Is Now Ministries sände mycket under
året.
De ordinarie sändningarna ökade från 304 tim 2009 till 395 tim 2010.
Reprissändningarna ökade från 477 tim 2009 till 723 tim 2010.
Totalt uppgick dessa sändningar till 1118 tim som ger ett genomsnitt på 23 tim per vecka att
jämföra med 2009 då genomsnittet var 16 tim per vecka.
Övriga sändningar uppgick till 684 tim att jämföra med 2009 då den siffran var 565 tim.
Liksom föregående år var det inget sändningsuppehåll över sommaren utan istället
sändningar 9 tim per dag i 5 veckor. Under den tiden sändes såväl medlemsprogram som
extramaterial utan kostnad.
Av övriga sändningar under hela året utgjorde det oberoende nyhetsprogrammet Democracy
Now den största delen tillsammans med filmer och serier från public domain.
En betydande del var också extramaterial som vi fick både från medlemmar och andra.
Ganska mycket var program inspelade i vår studio.
I samband med riksdagsvalet sände ABF programmen Sosse-TV och Rödgröna Torget.
Även Folkpartiet och Kristdemokraterna sände program inför valet.
De program som våra praktikanter från Kunskapsgymnasiet, LM Engströms gymnasium och
Schillerska gymnasiet producerade utgjorde även de en stor del.

Samarbetet med filmfestivalen Frame gjorde också att vi kunde visa många
ungdomsprogram.
Totalt uppgick medlemmarnas sändningar tillsammans med övriga program till 1802 tim
vilket ger ett genomsnitt på 34 tim per vecka.
Av det totala antalet sändningstimmar var 86 tim producerade av ungdomar.
From våren 2010 sänder vi även på lördagar vilket vi inte gjort tidigare. Styrelsen beslutade
att hålla dem öppna för s.k. aktualitetsprogram och att vi själva skulle få avgöra vad som ska
sändas samt att religiösa program inte skulle ges sändningstider på lördagar. Detta för att
tydliggöra att Öppna Kanalen är en kanal för alla.

Informationsslingan
Sammanlagt 9 st olika organisationer, såväl medlemmar som icke
medlemmar använde under 2010 Informationsslingan.
Smyrnakyrkan, Flyktingguide Göteborg och Reningsborgs
Hjälpande Händer var de som liksom tidigare år hade flest antal
skyltar i Slingan.
Musiken som spelas när slingan visas består nu enbart av demos och liknade och en stor del
är sådant som ungdomar bidragit med.

Nya lokaler

Det har under åren flera gånger kommit upp tankar på att se sig om efter nya lokaler för
Öppna Kanalen. En viktig del i detta är att göra kanalen mer synlig och tillgänglig för
allmänheten.
Under våren 2010 blev det aktuellt att ta upp frågan igen när nybyggda lokaler på Södra
Allégatan blev lediga.
Mycket talade också för att det verkligen var dags att flytta från Viktoriahuset.

De arbeten som gjorts i huset de senaste åren har inte medfört så mycket förbättringar,
snarare tvärtom, det har blivit mer svårtillgängligt. De hyresgäster som finns i huset har inte
heller varit några flitiga användare av vår verksamhet.
Om Öppna Kanalen skulle flytta till Södra Allégatan skulle man däremot få många nya
tänkbara samarbetspartners och dessutom bli mer lättillgängliga eftersom lokalerna ligger i
markplan.
Beslut om att flytta togs 28 september 2010 och flytten ägde rum 1 februari 2011.
Ett möte hölls i november 2010 för att informera medlemmarna om beslutet och visa
lokalerna.
Alla som deltog på mötet var mycket positiva till en flytt.

Investeringar / ny teknik

Playout server
Med anledning av den nya radio- och tv lagen från augusti
2010 som ger tillgång till lokala medier att komma ut även i
det digitala nätet har Öppna Kanalen planerat att uppgradera
sin sändningsteknik som stödjer just en sådan utveckling. En
ny playout server beställdes under hösten 2010 och
levererades i februari 2011.
Den nya maskinen kan via IP leverera ljud och bild samtidigt till flera källor t.ex. Telia, Tele
2, Canal Digital m.fl. Den kan läsa alla kända videoformat och har en betydligt bättre
renderingsförmåga på utgående bild än det system vi använder idag.
Det kommer också att bli ännu mer förenklat för våra medlemmar att leverera sina program
på det videoformat de önskar som t.ex. H.264, Xvid, DivX, Mpeg2 (upp till 1080i 4:2:2)
Windows Media eller större filer som Quicktime, AVI, DV, HDV, m.fl.

Bredbandsfiber
Under hösten beställdes också en 100mbps fiber som kommer att installeras under våren.
Fibern kommer att användas för flera internettjänster: IP tv, on demand webb tv, webb video
streaming, ftp server, kontor samt publikt trådlöst nät för besökare och praktikanter.

Studio

Öppna Kanalens nya studio är ca 40 kvm, har högt i tak och stora fönster mot Mellangatan.
Den är utrustad med det befintliga 3-kamera systemet.
Ett system med fem skenor är monterat i taket där ett 5 m brett greenscreen- och ett svart
ljuddämpande bakgrundstyg är uppsatt.
Möjlighet till ytterligare en inspelningsplats finns också då man kan använda sig av lokalen
som ligger intill studion. Den är tänkt för utställningar, seminarier, föreläsningar, mm och
har dessutom en scen.

Fria Fantasier
Fria Fantasier som blev medlem i Öppna Kanalen hösten 2009 har
med programmet TV Väst sänt nyhets- och samhällsprogram med
lokal prägel sex gånger i veckan.
Programmen har innehållit inslag om sport och kultur,
programserierna ”närproducerat” och ”sköna ställen” samt
samhällsreportage och reportage om ungdomsverksamhet.
Tillsammans med det amerikanska oberoende nyhetsprogrammet Democracy
Now tycker vi att det har gett en stor bredd på de nyhetsprogram som har sänts
i Öppna Kanalen.
Fria Fantasiers ungdomsprogram har haft reportage från fritidsgårdar, skolor,
musikkonserter, teaterföreställningar, ungdomsfullmäktige samt projekten Upp och Coacha
Unga.
De har även lyft fram ungas sportintresse genom att sända handboll, fotboll, bandy, triathlon
och handikappidrott.
Upp är ett projekt för unga i Göteborg mellan 16-24 år.
Projektet är skapat för ”ungas resa mot sin framtid” oavsett om det betyder att studera, skaffa
ett arbete eller starta företag.

Upp drivs av Göteborgs Stad och har ekonomiskt stöd av Europeiska Socialfonden.
I deras lokaler på Drottninggatan i Göteborg har även Coacha Unga träffats för att bedriva
läxhjälp, diskutera Projekt Brasilien och föreställningen From the street. Reportage från detta
har sänts i Öppna Kanalen under året.
Coacha Unga vägleder, motiverar och inspirerar ungdomar till att starta, driva och fullfölja
egna projekt och idéer och har som målsättning att skapa mod och engagemang för drogfria
alternativ och modet att vara sig själv samt att skapa kulturella evenemang med fokus och
ökad förståelse för varandras olikheter.

Praktikanter

I januari / februari 2010 hade Öppna Kanalen tre praktikanter från Kunskapsgymnasiet i
Göteborg där de läste rörlig bild. De producerade tre program under sin tid här med olika
teman som musik, drama och skräck.
Under våren hade vi också två praktikanter från LM Engströms gymnasium. De gjorde sitt
projektarbete hos oss och det resulterade i ett program om musik där två ungdomar
porträtterades.
I juni / juli hade vi dessutom en praktikant som fått ett fem veckors
feriejobb via Göteborgs kommun. Hennes uppdrag var att hjälpa till
att digitalisera tv-program inför sommarsändningarna. Dessutom
producerade hon två bildspel med musik som har visats ett flertal
gånger i Öppna Kanalen. Hon var så nöjd med sin tid hos oss så att hon bestämde sig för att
komma tillbaka och göra sitt projektarbete här. Arbetet består i att göra en kalender med
olika religioners högtidsdagar. Hon går det estetiska programmet på Schillerska gymnasiet.
I februari 2011 fick Öppna Kanalen en ny medarbetare inom jobb- och utvecklingsgarantins
fas 3. Han vill lära sig att filma och redigera men hans viktigaste uppgift blir att hjälpa till
med att få igång ännu mer ungdomsverksamhet.
Vi anser att det är viktigt att prioritera tid för att nå ut till ungdomar och informera om de
möjligheter som finns att göra sin röst hörd och därmed beskriva sin verklighet för en
bredare publik. Ett led i detta är också vårt erbjudande att ungdomar upp till 25 år får sända
utan kostnad.

Samarbete med gymnasieskolor
Arbetet med att kontakta alla gymnasieskolor i göteborgsområdet har fortsatt under året. Ett
flertal skolor har varit hos oss på studiebesök.
Många skolor har visat positivt intresse och sagt att de ska informera sina elever om Öppna
Kanalens möjligheter för unga människor att kommunicera och visa sina videoproduktioner
eller att göra program i Öppna Kanalens TV-studio.
Angeredsgymnasiet har tagit upp sitt medlemskap igen och några skolor har lämnat program
för sändning.

Filmfestivaler för unga filmare
Frame

Frame är en regional uttagningsfestival till Novemberfestivalen i Trollhättan som båda drivs
med stöd av Kultur i Väst som arbetar på uppdrag från kulturnämnden i Västra
Götalandsregionen.
Filmfestivalen är ett forum för unga oetablerade filmare där man kan träffa andra som håller
på med film och särskilda inbjudna gäster som är verksamma i branschen.
Festivalen ägde rum lördag 2 oktober 2010 på Hagabion i Göteborg då filmerna visades på
dagen och det hela avslutades med gala och prisutdelning på kvällen.
Som en del av kringarrangemangen höll Öppna Kanalen öppet hus i studion.
De vinnande bidragen har visats många gånger i Öppna Kanalen.

SFV-festivalen
SFV-festivalen är Sveriges äldsta filmfestival och arrangerades under tre dagar i
mars 2011 för 54:e gången av Sveriges Film- och Videoförbund.

Festivalen är en plattform för visning av film, en mötesplats för filmskapare och en plats att
bli inspirerad.
SFV-festivalen består av tre tävlingsklasser; individuella klassen, filmskoleklassen och SM i
Minutfilm.
Inför 2011 års festival fick Öppna Kanalen möjlighet att visa förra årets vinnande bidrag.

Marsrullen

Marsrullen är en helt ny filmfestival som drivs av föreningen Ung Television Göteborg.
Marsrullen vill ge alla filmare en chans att få upp sina verk på vita duken och komma i
kontakt med varandra.
Filmerna tävlar inte sinsemellan under festivalen utan de ses alla som vinnare då de valts ut
för visning från de inskickade bidragen.
Festivalens urvalsjury eftersträvar att försöka få en balans mellan högt och lågt; allt från
hemvideofilmer till allt mer påkostade produktioner.
Den 25 mars 2011 hade festivalen sin världspremiär på Frölunda kulturhus. En representant
från Öppna Kanalen fanns på plats och information har lämnats om att bidragen kan sändas
på Öppna Kanalen.

Webb-TV-projekt
Öppna Kanalen är samarbetspartner i ett projektet som går ut på att starta en
webb-tv kanal för ung kultur och debatt.
Genom att skapa ett nätverk för att få in film som redan görs, dokumentera
kulturarrangemang och andra händelser i Göteborg med omnejd och
producera egna program som utgår från ungas egna frågeställningar och
intressen tror vi att en sådan kanal kan få en stor publik.

Det produceras mycket film och kultur av unga i göteborgsområdet men som i många fall
inte når en så stor publik.
Webb-tv är en medieform som hela tiden expanderar.
Kanalen ska drivas av Föreningen Ung Television Göteborg där representanter från
Ungdomssatsningen Väster, ABF och Panhtera Film AB ingår i styrelsen.
Övriga samarbetspartners är Ung &Trygg och Lindhaga Fritidsgård Mölndal
Nödvändig teknik samt lokaler finns delvis redan i och med Panhtera Films placering på
Opaltorget.
Projektet har även tillgång till ABF:s kurslokaler på Södra Allégatan där ju också Öppna
Kanalen har lokaler som kan användas av Ung Television Göteborg.
Tanken är att filmerna ska visas inte bara på webben utan också i Öppna Kanalen.

Personer och grupper med särskilda omständigheter
En av Öppna Kanalens intentioner är att öka mångfalden och
diversieringen på de inslag som sänds.
Under året har vi deltagit i möten i nätverket kring Attityduppdraget som har till uppgift att
öka kunskapen och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk
funktionsnedsättning.
Vi har sänt program från Hjärnkraft som är en förening för personer med förvärvade
hjärnskador och deras anhöriga.
Vi har också sänt program som handlar om tre olika personer som har schizofreni.
Vi har sänt program från Grunden Media, bl.a. Fången som är en dokumentation från
Kulturnatta 2010.
Vi har också sänt program från Suicidprevention i Väst som är förening som arbetar för att
öka kunskapen om hur man kan förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan
leda till sådana handlingar.
Vi har dessutom sänt program från Very Special Arts som är en kulturorganisation som vill
stödja, inspirera och skapa möjligheter för konstutövare med funktionsnedsättningar.

För Öppna Kanalen är detta ett sätt att bidra till ökad demokrati och inkludering.

Kompetensutvecklingsprojekt
KUSE
Våren 2008 erbjöds Sveriges sociala ekonomi, föreningslivet,
möjligheten att kunna anordna meningsfull sysselsättning för människor
som omfattas av jobb- och utvecklingsgarantins fas 3.
Som anordnare av sådana platser kan man känna behov av
kompetensutveckling och / eller stöd i olika former för att klara av sitt
handledarskap på ett bra sätt.
Här kommer projektet KUSE in och tillhandahåller utbildningar till personal och styrelser.
Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden Programområde 1.
Öppna Kanalens personal och styrelsemedlemmar har under verksamhetsåret deltagit i flera
av de utbildningar som har arrangerats som t.ex. ledarskapsutbildningar och utbildningar om
människors olika livssituationer och förutsättningar.

SOUL
SOUL är ett kompetensutvecklingsprojekt för anställda inom den sociala
ekonomin och ska bidra till att den sociala ekonomins organisationer blir
mer affärsmässiga med bibehållna värdegrunder.
Under de två år som SOUL har pågått har de regionala nätverken för social
ekonomi stärkts och det har skapats förutsättningar för samverkan och
lärande.
SOUL har tagit avstamp i den överenskommelse som tagits fram på initiativ från företrädare
för den sociala ekonomin, Regeringen och SKL - Sveriges Kommuner och Landsting.
Öppna Kanalens personal och styrelsemedlemmar har under verksamhetsåret deltagit i flera
av kurserna t.ex. Från vision till verklighet våren 2010 och Social Return On Investment
hösten 2010.

Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige
Öppna Kanalen i Göteborg har varit representerat i riksförbundets
styrelse genom Pia Svanqvist.
Riksförbundet organiserar i dag 18 medlemskanaler runt om i landet.
Exempel på frågor som riksförbundet arbetar med är att:
De öppna kanalerna ska fortsätta att växa och bli ett allt tydligare alternativ till de
traditionella TV-kanalerna.
Föreningar, privatpersoner, utbildningsinstanser och myndigheter ska ges ökade möjligheter
att komma ut via de öppna kanalerna.
De öppna kanalerna bör i likhet med Sveriges Television få statligt stöd, ekonomiskt och
juridiskt.
De öppna kanalerna bör ges möjligheter att sända i det digitala marknätet.
Utbytet av program och erfarenheter mellan medlemmarna ska fortsätta att utvecklas.
Samarbetet med närradion ska utökas.

Slutord
2010 var året som öppnade möjligheten till nyrenoverade, attraktiva och tillgängliga lokaler
för Öppna Kanalen.
Lokalerna ligger vid Järntorget och mitt i hjärtat av Mötesplatsen för Social ekonomi, vilket
innebär många nya kontaktytor för Öppna Kanalen och dess medlemmar.
Mycket arbete har lagts ner både från personal och styrelse för att genomföra flytten, som vi
hoppas skall gagna er alla.
Varmt välkomna att besöka oss på Södra Allégatan 1B och tack för det gångna året!
Styrelsen/ordförande
Pia Svanqvist
Göteborg 26 april 2011

