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Identitet
Föreningen Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell förening som bildades 1993, fick
sändningstillstånd 1 januari 1995 och det första programmet sändes 23 mars 1995.
Öppna Kanalen är en s.k. 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
men man behöver inte vara medlem för att sända.

Styrelse
Den styrelse som valdes på årsmötet 27 april 2011 bestod av:
Ordförande
Pia Svanqvist

Kassör
Leif Tjernström

Ledamöter
Gilbert Svensson
Peter Jonsvik
Göran Nordström
Agneta Rapp
Nicole Mestrovac

Suppleanter
Marita Isaksson
Bo Hallberg
Hosein Mohamad Zadeh
Lars Wiberg

Styrelsen har haft 10 st styrelsemöten under verksamhetsåret.

Öppna Kanalen i Göteborg

Ansvarig utgivare
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Ansvarig utgivare under verksamhetsåret har varit Mario Hernandez.

Personal
Öppna Kanalen har haft två heltidsanställda under verksamhetsåret.

Kansliansvarig
Arbetsuppgifter
Programläggning och sammanställning av tablåer till hemsidan, slingan och press
Mottagning av program samt service till medlemmar och styrelse
Adjungerad sekreterare på styrelsens möten
Fakturering och ekonomihantering samt löpande kansliuppgifter
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 2011 hade Öppna Kanalen 40 st medlemmar.

Programsändningar
2011 var det totalt 29 st olika organisationer, såväl medlemmar som icke medlemmar som
sände tv-program.

Öppna Kanalen i Göteborg

Nya medlemmar var Coacha Unga, Focus on God’s First Ministry, Barak Organization och
Kontaktnätet.
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Cymbal TV, Fria Fantasier och The Time is Now Ministries var de
som sände mest under året.
De ordinarie sändningarna minskade från 395 tim 2010 till 361
tim 2011.
Reprissändningarna minskade från 723 tim 2010 till 595 tim 2011.
Totalt uppgick dessa sändningar till 956 tim som ger ett
genomsnitt på 20 tim per vecka. 2010 var genomsnittet 23 tim per vecka.
Övriga sändningar uppgick till 1179 tim. 2010 var det 684 tim övriga sändningar.
Liksom föregående år var det inget sändningsuppehåll över sommaren utan istället
sändningar 11 tim per dag i 5 veckor. Under den tiden sändes såväl medlemsprogram
som extramaterial utan kostnad.
Av övriga sändningar under hela året utgjorde den största delen program vi fick för att sända
som extramaterial från såväl medlemmar, andra öppna kanaler som privatpersoner.
Det oberoende amerikanska nyhetsprogrammet Democracy Now utgjorde också en stor del
och även filmer och serier från public domain.
En betydande del var också program inspelade i vår studio.
Under året började vi dessutom sända program från ryska Russia Today.
Vi visade också många ungdomsprogram, bl.a. tack vare samarbetet med olika filmfestivaler
för unga filmare.
Av våra medlemmar var det JMG - Journalistutbildningen på Göteborgs Universitet, Coacha
Unga, Fria Fantasier, Kontaktnätet och FilmCentrum Väst som producerade
ungdomsprogram.
Totalt uppgick medlemmarnas sändningar tillsammans med övriga program till 2135 tim. Det
ger ett genomsnitt på 41 tim per vecka vilket är mest hittills genom åren.
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Av det totala antalet sändningstimmar var 211 tim ungdomsprogram, dvs 10%. Tidigare år
har det varit 5-6%.
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Ny debitering för sändningsavgifter
I april 2011 togs beslut om en ny och generösare debitering för sändningsavgifter. Istället för
15 min som gräns för lägsta debitering gäller nu 5 min. I samband med den förändringen
justerades också priset något så att 5 min kostar 45 kr + moms för medlemmar och 90 kr +
moms för icke medlemmar, d.v.s. det är åter dubbelt så dyrt för icke medlemmar att sända
och inte mer än dubbelt som det varit i några år.

Informationsslingan
Sammanlagt 12 st olika organisationer, såväl medlemmar som
icke medlemmar använde under 2011 Informationsslingan.
Smyrnakyrkan, Islams Ahmadiyya Församling och Rescue
Mission var de som hade flest antal skyltar i Slingan.
Slingan består numer inte bara av stilbilder utan det finns också
möjlighet att lägga in animerade bilder och videoinslag.
Under året har Slingan dessutom utökats med ”Veckans Kultur” dvs information om olika
kulturevenemang i göteborgsområdet.
Musiken som spelas när Slingan visas består enbart av demos och liknade och en stor del är
sådant som ungdomar bidragit med.

Nya lokaler
1 februari 2011 flyttade Öppna Kanalen till nybyggda lokaler på Södra Allégatan 1B i
anslutning till Mötesplats Göteborg.
Mötesplats Göteborg drivs av Göteborgs FöreningsCenter och är
en mötesplats för social ekonomi med mikrokontor, projektrum,
butik, kafé och en stor sal för t.ex. utställningar, föredrag och
möten.
ABF har dessutom kurslokaler för keramik, akvarell, drama, data
och film på Södra Allégatan 1B så det är ett stort antal personer
som dagligen rör sig i lokalerna.
Det nya läget har gjort oss mer synliga och även mer tillgängliga
då lokalerna är i markplan.

Vår nya studio och de anpassade lokalerna för tekniken är den största skillnaden mot
tidigare och den mest märkbara förbättringen för vår verksamhet.
Flytten har medfört ökade kostnader men ändå inte så mycket som vi från början räknade
med.
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Mötesplatsens stora sal ligger vägg i vägg med vår studio så det
är enkelt att ta ut kamerorna och filma det som sker där.

4

Investeringar / ny teknik
I början av oktober 2011 installerades den nya sändningsservern Cinegy och Intinors Direktrouter som är ett system för sändningar via IP.
Cinegy löste en del problem som fanns i det gamla systemet; det
blev bättre utsändningsbild (dock beroende av kvalitén på
medlemmarnas inlämnade tv-program), skarpare logo och
snyggare övergångar mellan programmen.
Att sända direkt från Öppna Kanalens nya studio och från
Mötesplatsens stora sal är också möjligheter som har tillkommit
tack vare dessa uppgraderingar.
Intinors Direkt-router är ett system där man via bredband
sänder högkvalitativ video via IP till fler än en tv-leverantör
som t.ex. Com Hem, Telia, m.fl.
Fördelen med det systemet är att vi kan förhandla med olika
tv-operatörer för att komma ut i det digitala nätet till en låg
kostnad och utan att tappa i bildkvalité.

Digitala sändningar
Efter att teknikansvarig arbetat med det nya systemet i några
veckor för att skapa en rutin, lära sig mer och försäkra sig om
att det är stabilt kontaktades i november 2011 Telia för att
starta en diskussion om att börja sända i deras digitala nät.
Telia var positiva till det eftersom vi uppfyllde kravet att via IP
skicka en mp4 videoström till deras central.
7 december 2011 hade Öppna Kanalen premiär i Telias digitala box och finns sedan dess
med på kanalplats 500 och man kan också se repriser av programmen under en vecka via
On demand.

Öppna Kanalen i Göteborg

Förhandlingar med Com Hem pågår för att även kunna sända i deras digitala nät.
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Inspelningar i studion
Studion har varit flitigt använd under året. Exempel på inspelningar vi gjort är:
Information om suicidprevention - Suicidprevention i Väst
Suicidprevention i Väst är en förening som arbetar för att öka kunskapen om
hur man kan förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till
sådana handlingar och för att ge kraftfull hjälp till den som tänker på suicid
eller planerar att ta sitt liv.

Joina - debattprogram om sociala medier från Kontaktnätet
Kontaktnätet är en landstäckande ungdomsförening som har drygt 100
medlemsföreningar.

Skilda Tider
En talkshow i fem delar där programledarna Lars och Joel tar varandra i
hand för ett skönare Göteborg!

Live@Öppna Kanalen
Musikinslagen från Skilda Tider som redigerades ihop till ett separat
program.

Inte som du tror - Polisfilmen i Bergsjön
TidsNätverket i Bergsjön driver projektet Inte som du tror.
Syftet med projektet är att utveckla en ny metod för att skapa vertikalt socialt kapital mellan
medborgare och aktörer inom den offentliga sektorn.

Under första perioden av Inte som du tror samarbetade ungdomar och poliser tillsammans
och skapade Polisfilmen i Bergsjön. Filmen visar situationer som poliser och ungdomar kan
hamna i samt olika föreställningar som samhället kan ha om poliser och ungdomar. Filmen
innehåller både en fiktiv berättelse och dokumentära samtal.
Öppna Kanalen sände Polisfilmen i Bergsjön och spelade in ett studiosamtal med ungdomar
och polis om projektet och kring föreställningar de båda grupperna har om varandra.

Öppna Kanalen i Göteborg

Det nya i metoden är att tjänstemän tillsammans med medborgare skapar en
informationsfilm och informerar tillsammans om samarbetet, organisationens verksamhet och
föreställningar man har om varandra.
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Klimat & förändring - med filmen som verktyg
ABF, FilmCentrum Väst och Färnebo Folkhögskola Filial i Göteborg
arrangerar sedan några år tillsammans kursen Klimat & förändring - med
filmen som verktyg.
I december 2011 spelades programmet ”Sen eftermiddag med Jörn - kuddkrig för klimatet” in
i vår studio.
Temat var klimattoppmötet i Durban som hölls i december 2011.
Programmet innehöll inslag som eleverna gjort samt intervjuer med inbjudna gäster.
Av våra medlemmar är det framför allt The Time is Now Ministries, Focus on God’s First
Ministries och Göteborgs Patientförening som har använt sig av studion för inspelningar av
sina program.
Vid studioinspelningarna har Öppna Kanalens teknikansvarig varit noga med att ungdomar
ska vara delaktiga.

Inspelningar på Mötesplatsen
Närheten till Mötesplatsens stora sal har gjort det möjligt att på ett enkelt sätt filma de
evenemang som hållits där.
Vid inspelningarna har ofta ungdomar varit involverade.
Materialet har redigerats och gjorts till program som sänts på Öppna Kanalen och/eller lagts
ut på hemsidor och webb-tv.
Exempel på arrangemang vi filmat är:
Antirasistiskt Forum i mars 2011

Öppna Kanalen i Göteborg

Antirasistiskt Forum arrangeras av Göteborg Mot Rasism i samarbete
med ABF.
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På programmet stod bl.a. en föreläsning av Miguel Benito som är föreståndare på
Immigrantinstitutet. Han pratade på temat myter om invandring; Finns det någon
massinvandring? Hur behandlas flyktingar i Sverige? Vad säger media och hur ser det ut i
verkligheten?
Det var även mingel med poesiuppläsning, bl.a. av några av de som medverkar i Lost in
Migration-projektet som är ett samarbete mellan Kulturverkstan och FörfattarCentrum Väst.
De två programpunkterna filmades av Öppna Kanalen och har sänts flera gånger.

Invigningen av Mötesplats Göteborg 1 september 2011
Med Lotta Lundgren som excentrisk guide bjöds både på underhållning
och kloka ord. Medverkade gjorde Dario Espiga - ordförande i Sociala
resursnämnden, Lena Benson Dahlgren - ordförande i Göteborgs
FöreningsCenter, Lars Bryntesson - lokalpolitiker från Värmdö, kören Rabalder och bandet
Svarta Safirer.
Öppna Kanalen gjorde ett reportage från invigningen och Lars Bryntessons föreläsning om
social ekonomi sändes dessutom som ett separat program.

SOUL-träff i november 2011
SOUL (Sociala ekonomins Organisationer i Utveckling och Lärande)
anordnade en tvådagars studieresa till Göteborg för att inspireras och
byta erfarenheter med olika aktörer inom den sociala ekonomin. Deltagarna var från
Småland, Stockholm och Göteborg. Medverkade gjorde bl.a. Karriär-Kraft, Vägen Ut och
TidsNätverket i Bergsjön.

Internationella Frivilligdagen 5 december 2011
Internationella Frivilligdagen instiftades 1985 av FN:s generalförsamling
för att synliggöra det viktiga arbete som frivilligorganisationerna gör för att
bidra till utveckling på lokal, regional och nationell nivå.
Temat för kvällen var organisationernas roll i samhällsutvecklingen och medverkade gjorde
Dario Espiga - ordförande i Sociala resursnämnden, Lena Benson Dahlgren - ordförande i
Göteborgs FöreningsCenter, Stig-Arne Bäckman från Urkraft i Skellefteå och Ågrens kapell.

Invigningen av Kafé Mötesplatsen 9 mars 2012

Kafé Mötesplatsen är en arbetsplats för arbetsträning för ungdomar.
Som deltagare på Kafé Mötesplatsen ges man möjlighet att, utifrån sina individuella
förutsättningar och behov, utvecklas och växa med arbetsuppgifter inför arbetslivet.
På programmet stod bl.a. en konstutställning och musikunderhållning.

Öppna Kanalen i Göteborg

Kafé Mötesplatsen drivs av Karriär-Kraft som är sociala företag som
vägleder människor att utvecklas och växa utifrån sina egna
förutsättningar.
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Kontaktnätet
Kontaktnätet - en riksorganisation för ideella kulturföreningar - blev medlem i Öppna Kanalen
i december 2011.
Kontaktnätet är en landstäckande ungdomsförening som har drygt 100 medlemsföreningar.
Under hösten 2011 drev Kontaktnätet projektet JOINA Sociala
medier –ungdomsorganisationer kommunicerar!
Projektet finansierades av Ungdomsstyrelsen.
Som en del av projektet genomfördes under november fyra
direktsändningar på olika teman med koppling till sociala medier.
Sändningarna sändes live via Bambuser och i Öppna Kanalens sändningsområde via Com
Hem.
Efter varje sändning efterredigerades materialet något och visades därefter som en del av
Öppna Kanalens ordinarie programutbud.
Sändningarna kan idag ses på Öppna Kanalens webb-tv samt på Bambuser.

ABF Media Lab
Öppna Kanalen har sedan mars 2011 ett samarbete med ABF
Media Lab där ungdomar som får praktikplatser eller deltar i
studiecirklar även får vara med och arbeta och lära sig mer om
studioproduktioner som spelas in i Öppna Kanalens studio och i
Mötesplatsens stora sal.
Hittills har 6 ungdomar varit med och hjälpt till i olika produktioner.

Öppna Kanalen i Göteborg

Samarbetet gynnar både Öppna Kanalen och ABF då vi får fler
ungdomar till vår verksamhet och ABF får utbildning för sina praktikanter / elever i en studio
med ett digitalt trekamera-system.
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Öppna Kanalen har också fått och sänt flera tv-program som har producerats av ungdomar
från ABF.

Medarbetare
Fas 3-praktikant
Under februari - september 2011 har vi haft en medarbetare inom jobb- och
utvecklingsgarantins fas 3 med främsta uppgift att utveckla Öppna Kanalens
ungdomsverksamhet.
Han har även lärt sig att filma och redigera och hjälpt till med studioinspelningar och att
dokumentera det som hänt på Mötesplatsen.
Från oktober 2011 är fas 3-platsen överförd till Göteborgs FöreningsCenter där han har fått
nya arbetsuppgifter men möjligheten finns ändå att han ska kunna fortsätta hjälpa till på
Öppna Kanalen med att filma och redigera.

Praktikanter från Sannaskolan
I december 2011 hade Öppna Kanalen två praktikanter från klass 9B på Sannaskolan. De
gjorde ett bildspel med jultema som sändes flera gånger under jul.

Ideellt arbete
En ung tjej som nu är 19 år har under lång tid varit med och arbetat
ideellt som videofotograf med ett flertal produktioner både i studion
och på fältet.
Hon har även arbetat med stillbildsfoto och dokumenterat olika projekt.
Hennes bilder har används på Öppna Kanalens Facebook-sida och i
en artikel i Kontaktnätets tidning Kombi som handlade om projektet /
programserien JOINA som spelades in i vår studio.

Filmfestivaler för unga filmare

Frame är en regional uttagningsfestival till Novemberfestivalen i
Trollhättan och 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.

Öppna Kanalen i Göteborg

Frame
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2011 års festival ägde rum helgen 1+2 oktober på Bio Roy i Göteborg.
Personal från Öppna Kanalen var på plats båda dagarna och informerade om möjligheten för
ungdomar att sända på Öppna Kanalen.
De vinnande bidragen från 2011 och även 2010 har visats många gånger på Öppna
Kanalen.
From 2012 kommer festivalen att genomföras på våren och en kontakt har tagits av oss för
att garantera fortsatt samarbete.

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 de vinnande bidragen från 2010.

Marsrullen
Marsrullen är en ny filmfestival som drivs av föreningen Ung
Television Göteborg.
Marsrullen vill ge alla filmare en chans att få upp sina verk på
bioduken och komma i kontakt med varandra.

Öppna Kanalen i Göteborg

Filmerna tävlar inte sinsemellan under festivalen utan de ses alla som vinnare då de valts ut
för visning från de inskickade bidragen.
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Festivalens jury eftersträvar att försöka få en balans mellan högt och lågt; allt från
hemvideofilmer till allt mer påkostade produktioner.
Den 25 mars 2011 hade festivalen premiär på Frölunda kulturhus.
En representant från Öppna Kanalens styrelse fanns på plats och information gavs om att
filmerna / bidragen kan sändas på Öppna Kanalen.
De filmer vi har fått från Marsrullen har under året visats många gånger.

Ungdomsproduktioner
Öppna Kanalen har tidigare beslutat att ungdomar upp till 25 år ska få sända program utan
kostnad.
Vi har sedan dess fått många ungdomsprogram som vi har kunnat visa och dessutom under
verksamhetsåret satsat extra på ett par produktioner:

Skilda Tider
I mars 2011 fick vi ett mail från ett par killar som ville visa en
musikvideo hos oss.
Efter att ha träffat dem förstod vi att de hade många idéer och
dessutom kapacitet att genomföra dem.
Det hela resulterade i Skilda Tider, en talkshow på fem avsnitt som sändes med start i början
av maj och hade olika teman, roliga inslag, spännande gäster och avslutades med livemusik
av och med musiker från göteborgsområdet.
Programmen producerades med stöd från Öppna Kanalen tillsammans med ett tiotal vänner
till initiativtagarna, samtliga ungdomar.
Programmen spelades in i vår studio och musikinslagen klipptes dessutom ihop till ett särskilt
program.

Göteborgs Television
I februari 2012 fick vi ett mail från ett par unga killar som undrade
om vi var intresserade av att samarbeta kring en programidé de
hade.

Programmen ska innehålla en komediserie som påminner om Rena Rama Rolf, intervjuer
med kända personer, reportage från olika platser i Göteborg, mm.
Öppna Kanalen vill gärna vara med i det samarbetet och den första inspelningen gjordes i
vår studio i mars 2012.

Öppna Kanalen i Göteborg

Idén är en helt frivillig filmproduktion som heter Göteborgs Television och är tänkt att bli Kurt
Olssons Televisions efterföljare och göras till minne av Lasse Brandeby som avled i
november 2011.
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Nyhetsprogram
I januari 2012 började vi i samarbete med ABF sända nyheter på
arabiska. Programmen har svensk text och initiativet till
programmen kom från några ungdomar som gått en studiecirkel
på ABF.
Sedan tidigare sänder vi också Västfronten TV från JMG Journalistutbildningen på Göteborgs Universitet som de producerar under några veckor varje
termin.
Vi sänder även TV Väst med lokal prägel som Fria Fantasier står bakom samt det oberoende
amerikanska nyhetsprogrammet Democracy Now.

Personer och grupper med sä rskilda omständigheter
Att kunna visa program som informerar om t.ex. psykisk sjukdom
och olika funktionshinder och den påvekan det har i människors
vardag betyder mycket för oss.
Under verksamhetsåret har vi bl.a. sänt program från:
Stiftelsen Gyllenkroken som vänder sig till människor med psykisk ohälsa och sjukdom, samt
deras anhöriga.
IBIS - Intresseföreningen Bipolär Sjukdom som vill fungera som ett forum och socialt
kontaktnät för personer med bipolär sjukdom, anhöriga samt andra intresserade.
Göran Johansson från Lund som är med i RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
och gör kortfilmer och serier där handlingen är förlagd till den fiktiva staden Grönköping och
kretsar kring läkaren Adolf Galenos och hans patienter.

Öppna Kanalen i Göteborg

KRIS - Kriminellas Revansch I Samhället som riktar sig till före detta kriminella eller
missbrukare som bestämt sig att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i
samhället.
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Unga Rörelsehindrade i Göteborg som har som målsättning att förändra samhället så att
ungdomar med rörelsehinder blir helt delaktiga. De vill kämpa emot den diskriminering som
de dagligen utsätts för och slåss för sina självklara rättigheter.

Fullträff
Under hösten 2011 startade tankarna på att göra ”caféprogram”
på Mötesplatsen med olika föreningar.
Det hela utvecklades så småningom till ett tv-koncept med en
färdig programstruktur för föreningar och organisationer som vill
nå ut till en större publik.
Programmen, som fick namnet Fullträff, spelas in i vår studio och
produceras med hjälp av ett s.k. självproduktionsmanus som gör
organisationerna delaktiga i processen.
De kan t.ex. vara med och filma i studion, göra inslag från sin
egen verksamhet, ansvara för scenografi, mm.
Om resurser saknas eller om de av andra skäl så önskar kan vi producera hela programmet
själva.
Förutom att det färdiga programmet sänds på Öppna Kanalen får organisationen en DVD
som de kan använda som informationsmaterial för eget bruk.
I början av 2012 producerade vi tillsammans med Stiftelsen Gyllenkroken ett pilotprogram
som ihop med självproduktionsmanuset är tänkt att tydliggöra för organisationerna hur
processen och slutprodukten kan se ut.
Hela konceptet är dessutom skyddat genom Creative Commons.

Tillväxt Kviberg
21 mars 2012 deltog Öppna Kanalen i en inspirationsdag för
föreningar som arrangerades av Tillväxt Kviberg i samarbete
med Idrotts- och Föreningsförvaltningen och Västsvenska
Idrottsförbundet.

Det fanns också möjlighet att gå på föreläsningar, de handlade om goda exempel från
Göteborgs föreningsliv, positivt ledarskap och tips om hur man söker bidrag för nya idéer.
Öppna Kanalen var med för att informera om sin verksamhet men framför allt presentera
konceptet Fullträff och visa att det kan vara en hjälp för föreningar att nå ut med information
om sin verksamhet.
Ett produktionsteam var också på plats och gjorde reportage och intervjuer med deltagarna.

Öppna Kanalen i Göteborg

Några av utställarna var Coompanion, RFSL, Friends,
Utveckling Nordost och Drivhuset.
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Programmet kommer att sändas på Öppna Kanalen och i samband med det kommer
information om sändningstiderna att ges till alla som deltog på Tillväxt Kviberg.

Kommande projekt under 2012
Projekt Mötesplats ung delaktighet
Öppna Kanalen har tillsammans med Göteborgs FöreningsCenter och ABF ingått i ett
samverkansprojekt kallat Projekt Mötesplats ung delaktighet.
Projektet riktar sig mot ett femtiotal ungdomar i åldrarna 12 -25 år från olika stadsdelar i
Göteborg med inriktning på demokratifrågor och mänskliga rättigheter.
Under en 2-års period är tanken att ungdomarna ska ges möjlighet att få tillgång till en
kamera för att kunna dokumentera sin vardag och mellanmänskliga möten.
De ska också få tillgång till Öppna Kanalens studio för att där spela in program med politiker
och andra beslutsfattare.
Programmen kommer sedan att visas i Öppna Kanalen samt användas som
diskussionsunderlag rörande frågor som demokrati.
Visningarna och diskussionerna kommer ske delvis ute i de olika stadsdelarna men också på
Mötesplats Göteborg.
Göteborgs FöreningsCenter står för projektansökan som är lämnad till Allmänna Arvsfonden
och Ungdomsstyrelsen och kommer att behandlas under våren 2012.

Projekt Sound Career
Öppna Kanalen har inbjudits att delta i EU-projektet Sound Career som är en fortsättning på
Generation Europe som vi deltog i 2009.

Öppna Kanalen i Göteborg

Initiativtagare till projektet är liksom då Offener Kanal i Magdeburg.
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Projektet är tänkt att löpa på 2 år och ska handla om musik och video och bestå av 10-15
ungdomar mellan 16 och 25 år från vardera Sverige, Polen, Storbritannien, Tjeckien, Ungern
och Österrike.
Målet med projektet är att genom mediaworkshops och kompetensanalyser ge ungdomarna
en möjlighet att upptäcka och utveckla sina styrkor, förmågor och kompetens formellt och
informellt.
Detta för att ge deltagarna en solid grund att stå på för ett livslångt lärande.

Projektansökan ska behandlas under våren och under förutsättning att den beviljas drar
projektet igång hösten 2012.

Festival-Sverige
En av personerna bakom Skilda Tider planerar i samarbete med Öppna Kanalen en större
tv-produktion på temat "FestivalSverige" som under november 2012 kommer att visas på
flera fria kanaler runt om i Sverige.
Under fem avsnitt kommer programmen att noggrant undersöka olikheter bland fem av
Sveriges större festivaler samt varje festivals budskap och inriktning.
Fokus kommer att läggas på att engagera och involvera ungdomar i produktionen, som
subjekt, inte som objekt.
Syftet är att ungdomarna ska finna både produktionen och programmen upplyftande,
peppande och tänkvärda där det huvudsakliga budskapet är "att drömmar kan slå in - bara
man vågar satsa och jobba hårt".
Ambitiösa ungdomars drömmar ska i programmen möta etablerade artisters och
festivalgrundares redan uppfyllda mål.
Målet är att filmintresserade ungdomar som vill nå ut till en bredare publik ska bli motiverade
och se möjligheten att vidare sända tv och film via Öppna Kanalen.
Lokala PR-kampanjer vid sändningsområdena kommer att genomföras inför sändningarna
för att upplysa om programmen.
För att finansiera projektet kommer pengar att sökas från bl.a. Allmänna Arvsfonden och
Ungdomsstyrelsen.

Uppmärksamhet i media

Den 10 februari 2012 var det ett stort reportage om Öppna Kanalen i
Göteborgs-Posten på mittuppslaget i del 3.
I februari 2012 stod det om oss i
Kontaktnätets tidning Kombi i en artikel om programserien /
projektet JOINA.
Dessutom har vi sedan maj 2011 en annons i Göteborg Fria
Tidning mot att de står som sponsor för Veckans Kultur i Slingan.

Öppna Kanalen i Göteborg

Den 4 maj 2011 uppmärksammade GöteborgsTidningen
programserien Skilda Tider i en trevlig artikel.
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Programrådet
Ett nytt programråd bestående av Peter Jonsvik, Bo Hallberg och Hosein Mohamad Zadeh
valdes på årsmötet 2011.
Under året har de tittat på den verksamhet som bedrivs i Öppna Kanalen och även vad som
saknas.
De har dessutom tagit del av den enkätundersökning som gjordes 2008 av Öppna Kanalen
och som vände sig till medlemmar som sällan eller aldrig sänder.
Programrådets slutsatser kan sammanfattas så här:
Fler medlemmar som sänder ger ett mer varierat utbud
En mall, ett s.k. självproduktionsmanus för att göra enkla ”caféprogram” har tagits fram av en
annan arbetsgrupp och kan ge ett bredare utbud.
Få fler föreningar, och andra, att bli medlemmar
Detta kan nås genom att vi själva har information i Öppna Kanalen och på hemsidan samt
med broschyrer och medverkan på olika mässor.
Under året har detta gjorts men det krävs ett kontinuerligt arbete för att öka antalet
medlemmar som sänder i Öppna Kanalen.
Mer intressant utbud genom samarbete med andra som gör TV
Idag sänder vi t.ex. det oberoende amerikanska nyhetsprogrammet Democracy Now,
program från den ryska tv-kanalen Russia Today och utbytesprogram från andra
öppna kanaler.
Nå fler hushåll
Under 2011 kom vi in i Telias digitala nät inkl. möjlighet att se repriser under en vecka via
deras On demand.

Öppna Kanalen i Göteborg

Förhandlingar pågår när det gäller att komma med i Com Hems digitala nät.
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Det finns även möjlighet att nå fler hushåll genom att vi får sända i fler närliggande
kommuner.
Idag sänder vi i Göteborg (med undantag av skärgården), Kungälv, Partille, Mölndal och
Kungsbacka.

Medlemskap i Göteborgs FöreningsCenter
Öppna Kanalen sökte hösten 2011 medlemskap i Göteborgs
FöreningsCenter och är nu en del av deras stora nätverk som idag
består av 85 medlemsorganisationer.
Göteborgs FöreningsCenter är en mötesplats och ett utvecklingscentrum
för frivilligt socialt arbete både för organiserade inom
medlemsorganisationerna och enskilda frivilliga.
De vill verka för ett ökat samarbete mellan frivilligorganisationerna sinsemellan men också
för ett ökat samarbete mellan kommunen och det frivilliga sociala engagemanget i Göteborg
med omnejd.

Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige
Öppna Kanalen i Göteborg är medlem i Riksförbundet
Öppna Kanaler i Sverige och är representerat i styrelsen
genom Pia Svanqvist.
Riksförbundet har idag 18 st olika medlemskanaler.
Helgen 21-22 maj 2011 höll Riksförbundet sitt årsmöte på Öppna Kanalen i Göteborg.
Förutom själva årsmötet stod på programmet workshops om t.ex. upphovsrätt, Stim-avtal,
ekonomiska föreningar, sändningssystem och integrationsprojekt och dessutom en
uppskattad föreläsning med Jörgen Knudtzon som har mer än 30 års erfarenhet av television
och har arbetat bl.a. på Västnytt. Han visade exempel på hur man kan göra men även vad
man bör undvika när man gör tv-program.

Öppna Kanalen i Göteborg

Våra medlemmar var också inbjudan till aktiviteterna.
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Slutord
Utmaningen de närmaste åren för Öppna Kanalen är att fortsätta arbeta självständigt, men i
samarbete med andra kanaler. Vara samhällskritiska och att stödja ett varierat utbud i
kanalen.
Det behövs en gemensam mobilisering så att vi kan bli en stark röst för våra sändande och
medlemsorganisationer.
Vilken roll vill vi att Öppna Kanalen skall ha i framtiden för våra sändande organisationer och
tittare?
En särskilt prioriterad fråga är att vi gör kanalen attraktiv och tillgänglig för unga!
Under året som gått har kanalen genomgått stora förändringar, vi har flyttat till nya fina
lokaler i anslutning till Göteborgs FöreningsCenter och de publika lokalerna Mötesplats
Göteborg. Det gör att Öppna Kanalen kommer mycket närmare sina brukare.
Vi ser fram mot en spännande utvecklingstid.
Tack för det gångna året!
Pia Svanqvist
Ordförande

Öppna Kanalen i Göteborg

Göteborg 17 april 2012
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