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IDENTITET
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.
Programmen som sänds produceras i första hand av Öppna Kanalens medlemmar men man behöver inte
vara medlem för att få sända.

STYRELSE
Den styrelse som valdes på årsmötet 30 maj 2012 bestod av:
ORDFÖRANDE

KASSÖR

Pia Svanqvist

Majk Saadeddine

LEDAMÖTER

SUPPLEANTER

Agneta Rapp

Marita Isaksson

Gilbert Svensson

Hosein Mohamad Zadeh

Göran Nordström

Bo Hallberg

Lars Wiberg

Nicolas Näsman

Lars-Peter Larsson
Lars-Peter Larsson flyttade under verksamhetsåret och avgick därför på egen begäran 15 jan 2013 och
ersattes av Bo Hallberg som gick in som ordinarie ledamot.
Styrelsen har haft 10 st styrelsemöten under verksamhetsåret.

ANVARIG UTGIVARE
Ansvarig utgivare har varit Mario Hernandez.
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PERSONAL
Öppna Kanalen har haft två heltidsanställda under verksamhetsåret.
KANSLIANSVARIG

 Arbetsuppgifter
Programläggning och sammanställning av tablåer till hemsidan, slingan och press
Mottagning av program
Service till medlemmar och styrelse
Adjungerad sekreterare på styrelsens möten
Fakturering och övrig 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
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PRAKTIKANTER / MEDARBETARE
Öppna Kanalen har i åtta veckor under hösten haft två grupper av
praktikanter från Munkebäcksgymnasiet. Den ena gruppen gjorde
ett program om fördomar och hur de påvekar oss. Den andra
gruppen gjorde ett reportage från Överenskommelsens 4:e
uppföljningskonferens i Folkets Hus. De hjälpte också till med
studioinspelningar och inspelningar på Mötesplatsen.

Vi har även haft en praktikplats för en kille som i november mailade oss och
berättade att han funderade på att ta ett sabbatsår från skolan och undrade om
han kunde få praktisera hos oss under en period. I samråd med skola och föräldrar
fick han så praktik via Arbetsförmedlingen med start 29 januari. Han är intresserad
av att filma och redigera och arbetar som första projekt med ett program om
hiphop och rap.

Sedan tidigare har också en ung tjej som nu är 20 år under lång tid arbetat
ideellt som videofotograf med ett flertal produktioner både i studion och på
fältet.
Hon har även dokumenterat olika projekt med stillbildskamera och hennes bilder
har bl.a. används på vår Facebook-sida.
Under 2012 har hon också arbetat med textning och redigering och dessutom lärt sig sändningstekniken
och hur man programmerar sändningarna.

MEDLEMMAR
Under 2012 hade Öppna Kanalen 39 st medlemsorganisationer.
Nya medlemmar under året blev Kulturgruppen för Resandefolket i Göteborgsregionen, United Africa
Riksförbund, Arabiska Redaktionen, Jobbkanalen, Radio & TV Noor och Farayand.
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PROGRAMSÄNDNINGAR
2012 var det totalt 27 st olika organisationer, såväl medlemmar som icke
medlemmar som sände TV-program.
De ordinarie sändningarna ökade från 361 tim 2011 till 396 tim 2012.
Reprissändningarna ökade från 595 tim 2011 till 600 tim 2012.
Totalt uppgick dessa sändningar till 996 tim som ger ett genomsnitt på 21
tim per vecka. Det är en ökning från 2011 då genomsnittet var 20 tim per vecka.
Övriga sändningar uppgick till 1342 tim. Det är en ökning från 2011 då de sändningarna uppgick till
1179 tim.
Liksom tidigare år var det under sommaren 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.
Nyhetsprogrammet Democracy Now utgjorde också en stor del tillsammans med filmer och serier från
Public Domain.
Sändningarna från Russia Today ökade under året. Vi har sänt fyra st olika program med fasta tider
varje vecka; Keiser Report, Technology Update, Moscow Out och Russia Today Documentary.
En betydande del var också program inspelade i vår studio.
Vi sände också många ungdomsprogram, bl.a. tack vare samarbetet med olika
filmfestivaler för unga filmare.
Av våra medlemmar var det Journalistutbildningen på Göteborgs Universitet
och FilmCentrum Väst som producerade ungdomsprogram.
Totalt uppgick medlemmarnas sändningar tillsammans med övriga program till 2338 tim vilket ger ett
genomsnitt på 44 tim per vecka. Det är mest hittills genom åren.
Av det totala antalet sändningstimmar var 294 tim producerade av ungdomar, vilket utgör 13%. Det är
en ökning från 2011 då det var 10%.
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INFORMATIONSSLINGAN
Informationsslingan består av stillbilder, animationer och korta videoklipp som visas
före och efter tv-programmen.
Sammanlagt 12 st olika organisationer, såväl medlemmar som icke medlemmar
använde under 2012 Informationsslingan.
Smyrnakyrkan, TV Arken, Islams Ahmadiyya Församling och Kulturgruppen för
Resandefolket i Göteborgsregionen var de som hade flest antal skyltar i Slingan.
Slingan innehåller nu även ”Veckans kultur” med 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.

DIREKTSÄNDNINGAR
Under året har vi med teknik från Intinor testat att sända direkt via IP till kabelnätet.
Journalistutbildningen vid Göteborgs Universitet har skaffat en egen direktrouter från Intinor och sänder
nu sina nyhetsprogram direkt igen.
Vid tre tillfällen har också Fria Fantasier sänt badmintonmatcher via denna teknik.
Det finns dock några problem som måste lösas innan bildkvalitén blir tillräckligt bra.

INSPELNINGAR I STUDION
Exempel på inspelningar vi gjort under året är:
MÅLARLYCKA

Två program med Cissi Karle har producerats som visar hur även en en person som aldrig hållit i en
pensel förut med hjälp av en speciell teknik kan lära sig att måla en tavla på 30 minuter.

SPELA GITARR SOM NIGHTRAGE

En programserie i sex delar har producerats där Marios Iliopoulos från death metal-bandet Nightrage
lär ut några av bandets låtar.
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BACKSTAGE-TV

Ett program har producerats där Marios Iliopoulos, grundare/gitarrist i death
metal-bandet Nightrage intervjuas och han berättar bl.a. om ”The Gothenburg
Sound” som förde honom till Göteborg.
Programmet uppmärksammades av Blabbermouth.net som är den största metalsidan på nätet. De skrev en artikel där de nämnde Öppna Kanalen och lade
även in en länk till programmet.

MEDLEMSPROGRAM

Av våra medlemmar är det framför allt The Time is Now Ministries, Focus on God’s First Ministries,
Kulturgruppen för Resandefolket i Göteborgsregionen, Radio & TV Noor och Haga Rekrytering som har
använt sig av studion för inspelningar av sina program.

Vid inspelningarna i studion har ofta ungdomar varit involverade.

INSPELNINGAR PÅ MÖTESPLATSEN
Exempel på arrangemang vi filmat under året är:

SOCIAL CAPITAL WORLD FORUM

Social Capital World Forum lanserades i Skottland 2009 och är ett internationellt
nätverk med delade normer, värderingar och gemensam förståelse som
underlättar samarbete inom eller bland olika grupper runt om i världen.
Tisdag 19 juni arrangerades ett seminarium med namnet Social Capital World
Forum - Living Bridges.
Seminariet var ett samarbete mellan Göteborgs Förenings Center, Social Capital
World Forum och Öppna Kanalen där vi direktstreamade det hela på internet via Bambuser med vårt 3kamerasystem.
Fredag 30 november arrangerades en uppföljning och vi direktstreamade även det via Bambuser.
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FUNKISAR - FOLKGRUPPEN MED DET LILLA EXTRA

Tisdag 20 november hölls ett seminarium med Nicole Kling som är journalist och syster till Larry
Kling som har Downs syndrom. Hon talade om sina erfarenheter av att försöka göra personer
med funktionsnedsättningar mer närvarande i Mediasverige och beskrev också hur det var att
växa upp med samhällets fördomar.

INTERNATIONELLA FRIVILLIGDAGEN

Onsdag 5 december firades Internationella Frivilligdagen så som den har gjort
sedan 1985 när den instiftades av FN:s generalförsamling för att synliggöra
det viktiga arbete som frivilligorganisationerna gör för att bidra till utveckling
på lokal, regional och nationell nivå.
Medverkade gjorde bl.a. Bob Hansson, poet och författare som talade på
temat ”Vuxna hjältar och viktiga möten” och berättade om sina egna hjältar
som med sin passion och närvaro gjort skillnad för honom som utdömt värstingbarn. Trots otillräcklighet
och ibland utan att veta om det kan vi vara hjältar och betyda något i mötet med de vi träffar i vårt
arbete!
Ståupparen och författaren Jonas Helgesson talade om att ”Ibland blir det inte som man har tänkt sig,
ibland blir det bättre”. Han berättade att han i samband med förlossningen fick en svår CP-skada och
att han fram till 10-årsåldern använde rullstol. Som tonåring bestämde han sig dock för att inte bli en av
"Hjälpmedelscentralens stammisar" och idag har han både körkort för bil och grönt kort på golfbanan!
Dessutom framförde Mölndals kammarkör stämningsfull julmusik.

Materialet från inspelningarna har redigerats och gjorts till program som sänts på Öppna Kanalen
och/eller lagts ut på hemsidor och webb-tv.
Vid inspelningarna på Mötesplatsen har ofta ungdomar varit involverade.
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INSPELNINGAR PÅ FÄLTET
Exempel på reportage vi gjort under året är:

IDÉKOM

Tisdag 4 september hölls en ceremonin på Börsen i samband med
undertecknandet av Överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och
föreningslivet.
Överenskommelsen är resultatet av flera års dialog mellan staden och
organisationer inom den sociala ekonomin, dvs föreningar, kooperativ, stiftelser,
mm som har allmännytta och medlemsnytta som främsta drivkraft.
Idékom ledde arbetet med att ta fram Överenskommelsen och består av företrädare från organisationer
inom social ekonomi samt politiker och tjänstemän från Göteborgs Stad.

FÖRENINGSFESTIVALEN

Sista helgen i september arrangerade Idrott & Förening en föreningsfestival i
Nordstan.
Ett femtiotal föreningar deltog och visade upp sina olika verksamheter såsom
armborst, dans, frisbee, fäktning, gymnastik, lacrosse, lajv, orientering, skutsegling
och thaiboxning.
Syftet med festivalen var att få fler unga intresserade av föreningslivet i Göteborg.

FRÅN VACKRA ORD TILL VERKSTAD

Torsdag 6 december arrangerades Överenskommelsens 4:e uppföljningskonferens i
Folkets Hus.
Överenskommelsens viktigaste mål är att stärka de idéburna organisationernas
självständighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare samt att
stödja framväxten av en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvård och omsorg.
Öppna Kanalen fick i uppdrag att direktstreama konferensen på nätet så att människor från hela landet
skulle få chansen att följa den. Resultatet blev en 8 1/2 tim lång streaming som finns på vår sida på
Bambuser.
Dessutom filmade och redigerade vi det hela till sex st program som har sänts på Öppna Kanalen:
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Göteborgs Överenskommelse - process och resultat
Den nationella Överenskommelsen - återrapportering från parterna.
Regeringens syn på Överenskommelsen.
Välfärd från vaggan till graven? Martha Middlemiss Lé Mon, Theol Dr vid Uppsala Religion and Society
Research Centre talade om kyrkan som civilsamhällesaktör i Sverige och England idag.
Ny politik i gamla spår. Johan Cedersjö från Göteborgs Universitet talade om en idéanalys av
regeringens politik för statens relation med samhällets organiserade intressen.
Staten och det civila samhällets organisationer. Roberto Scaramuzzino från Lunds Universitet talade om
perspektiv på en överenskommelse.
Våra praktikanter från Munkebäcksgymnasiet var också på plats och gjorde ett reportage.
Kan också nämnas att det den 6 december var snökaos i stora delar av Sverige och många deltagare
satt fast på försenade tåg mellan Stockholm och Göteborg. Men när de väl anlände till Folkets Hus
berättade flera att de ändå kunnat följa konferensen på nätet vilket de var mycket imponerade av och
inte minst av att bildkvalitén var så bra!

Vid inspelningarna på fältet har ofta ungdomar varit involverade.

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 att visa och dessutom under verksamhetsåret även satsat
extra på några produktioner:

GÖTEBORGS TELEVISION

Ett par unga killar mailade till oss i februari 2012 och berättade att de ville göra
en programserie till minne av Lasse Brandeby. Programmen skulle innehålla en
komediserie som påminner om Rena Rama Rolf, intervjuer med kända personer,
reportage från olika platser i Göteborg, mm. Vi ville gärna hjälpa till med det
och inspelningarna påbörjades under våren. Det första programmet sändes i
november, ett år efter det att Lasse Brandeby avled. Serien pågår fortfarande.
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JORDGUBBSJIPPO

Fyra elever som gick samhällsprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet fick när de
under vårterminen läste företagsekonomi i uppgift att lansera ett nytt flingpaket på
marknaden. De kontaktade oss och undrade om vi kunde hjälpa dem med en
reklamfilm som de ville göra. Vi ville gärna hjälpa till med det och resultatet blev
filmen ”Jordgubbsjippo”.

NATTSKOLAN

Ett par killar som inspirerades av en gammal tecknad film som vi sände under
sommaren mailade efter det till oss och och berättade om en programidé de
hade där de ville presentera och visa skräck, sci-fi, cult och b-filmer. Vi tyckte
att det var en bra idé, inspelningarna började under hösten och det första
programmet sändes i oktober. Varje program innehåller två långfilmer och
sänds med start kl 24.00 på fredagar. Serien pågår fortfarande.

UNGT ENGAGEMANG

En ung energisk och engagerad tjej mailade till oss i september och berättade om
en idé hon hade om att göra debatt- och samhällsprogram inför riksdagsvalet
2014. Vi tyckte att det var en bra idé, det första programmet spelades in och
sändes i februari 2013. Tanken är att det ska bli ett program per månad fram tills
valet.

RÖKFRITT LIV

En blott 14-årig kille mailade till oss i januari 2013 och berättade att han tillsammans med två andra
ungdomar driver en hemsida om hur farligt det är att röka och att de nu vill göra tv-program om det
också. De hade tänkt att programmen skulle innehålla intervjuer, fakta om olika droger och vad de gör
med kroppen, lukttester, inslag om Hälsoäventyret Älgen på Sandeklevsskolan, sketcher om butiker som
säljer cigaretter till barn och varför man påverkas så mycket av grupptrycket. Efteråt ska man kunna
chatta med dem. Vi vill gärna hjälpa till med det och den första inspelningen är planerad till maj 2013.

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.
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Sedan 2010 har vi haft ett samarbete med Frame och visat de vinnande bidragen.
2012 års festival ägde rum helgen 21-22 april på Bio Roy i Göteborg. Vi hade en representant på
plats som informerade Öppna Kanalen och möjligheten för ungdomar att sända gratis.
2013 går festivalen av stapeln 20-21 april och ska hållas på anrika Aftonstjärnan och Gothenburg
Filmstudios.
Även de program vi tidigare fått från SFV-festivalen och Marsrullen har sänts många gånger under året.

ABF MEDIA LAB
Öppna Kanalen har sedan tidigare 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 vår studio och
på Mötesplatsen.
Samarbetet gynnar både oss 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.
Under 2012 har vi också arbetat tillsammans med direktstreaming på internet. Vi lånade teknik från ABF
Media Lab som ett komplement till vår befintliga utrustning och fick fram en lösning med flera kameror.
Systemet testades med gott resultat för att streama Överenskommelsens 4:e uppföljningskonferens från
Folkets Hus.
Vi har även fått och sänt flera tv-program som har producerats av ungdomar från ABF.

KULTURGRUPPEN FÖR RESANDEFOLKET I GÖTEBORGSREGIONEN

Kulturgruppen för resandefolket i göteborgsregionen blev medlem i Öppna
Kanalen i mars 2012.
Deras syfte är att självständigt och i samverkan med andra organisationer som
företräder resandefolkets intressen verka för att resandefolkets kultur befrämjas,
utvecklas, tillgängliggörs och utforskas. De vill också verka för att offentliga resurser ställs till förfogande
för att uppnå detta mål. Kulturgruppen vill upprätthålla goda förbindelser med andra romska
organisationer, och även med företrädare för övriga nationella minoriteter i Sverige. De vill dessutom
verka som en självklar kontakt och part i kulturella frågor på det lokala, regionala och nationella planet.
Under året har Kulturgruppen för resandefolket sänt flera program om sin verksamhet.
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PERSONER OCH GRUPPER MED SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER
Att kunna visa program som informerar om t.ex. psykisk sjukdom och olika funktionsnedsättningar och den
påvekan det har i människors vardag betyder mycket för oss.
Under verksamhetsåret har vi bl.a. sänt program om:
Stiftelsen Gyllenkroken - vänder sig till människor med psykisk ohälsa och
sjukdom, samt deras anhöriga. De har ett aktivitetshus med kurser och projekt,
café med lunchservering, barnverksamhet och korttidsboende.
IBIS - Intresseföreningen Bipolär Sjukdom - vill fungera som ett forum och
socialt kontaktnät för personer med bipolär sjukdom, anhöriga samt andra
intresserade.
Unga Rörelsehindrade i Göteborg - 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.
Hjärnkraft Göteborg - en förening för personer med förvärvade hjärnskador, anhöriga och stödjande
medlemmar. De arbetar för att personer med förvärvade hjärnskador ska få utbildning, ett stimulerande
arbete, ekonomisk trygghet, väl fungerande social service, bra boende och en meningsfull fritid.
Karriär-Kraft - sociala företag som vägleder människor att utvecklas och växa
utifrån sina egna förutsättningar. De har som målsättning att stötta människor med
funktionsnedsättningar att hitta inre redskap för att nå sina personliga mål och gör
detta genom att erbjuda utbildning, arbetsträning och arbetsplatser.
Very Special Arts - en kulturorganisation som arbetar för att stödja, inspirera och
skapa möjligheter för konstutövare med olika funktionshinder att komma i kontakt med konstnärlig
verksamhet i alla dess former.
Grunden Media - en fristående del av Föreningen Grunden i Göteborg och är en daglig verksamhet
enligt LSS - Lagen om särskilt stöd för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. De anpassar
arbetstakten till sina medarbetare vilket skapar en arbetsmiljö där det finns plats och tid att reflektera,
diskutera och trivas.
Nicole Kling - journalist och syster till Larry Kling som har Downs syndrom. Hon delar med
sig av sina erfarenheter av att försöka göra personer med funktionsnedsättningar mer
närvarande i Mediasverige och beskriver också hur det är att växa upp med samhällets
fördomar.
Jonas Helgesson - ståuppare och författare som i samband med förlossningen fick en svår
CP-skada. Fram till 10-årsåldern använde han rullstol men som tonåring bestämde han sig dock för att
inte bli en av ”Hjälpmedelscentralens stammisar" och idag har han både körkort för bil och grönt kort på
golfbanan.
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PAUSPROGRAM
Det som började som enstaka program mellan ordinarie medlemsprogram för några år sedan har nu
utvecklats till något mycket mer. 2012 sändes fler ”pausprogram” än medlemsprogram.
Exempel på dessa program är:
Democracy Now - ett amerikanskt oberoende nyhetsmagasin, utan statligt eller
kommersiellt stöd.
Russia Today - en rysk kanal med sändningar på bl.a. engelska av vilka vi visar en
talkshow, kulturprogram, dokumentärer och program om vetenskap och teknik.
Public domain - filmer, serier, mm som fritt får användas. Vi sänder allt från science fiction och gamla
västernfilmer till mer kända filmer av Alfred Hitchcock och Charlie Chaplin.
ABF Media Lab - ungdomar som praktiserar på ABF Media Lab har gjort ett tiotal program om olika
kulturföreningar i Göteborg t.ex. Bosniska föreningen, Kurdiska föreningen, Serbiska föreningen,
Palestinska kulturföreningen och Grekiska kulturföreningen.
Fria Fantasier - sänder programmet TV Väst och gör förutom det även inslag om olika
händelser i Göteborg som t.ex. Hammarkullefestivalen, Barnkulturåret 2012 som firades
med en barnkulturfestival i Slottsskogen, Konstepidemins 25-års jubileum, hotade träd som
kommunen vill såga ner samt ett samtal med Saudiarabiens första kvinnliga regissör på
Göteborgs Filmfestival.
Resa runt - en programserie som produceras av Sven Pettersson från Landskrona. Han har hittills besökt
ett trettiotal länder, fördelade på flera kontinenter och gör omtyckta reportage om sina resor.
Mitt i Schack - produceras av den schackintresserade familjen Krzymowski och tar upp schacknyheter och
schackhistoria. Det var syskonen Adriana, Antonia, Amelia, Alfred och Albert i åldrarna 14-21 som
skapade idén och konceptet till programmen.
Kortfilmer - vi har under åren har vi fått många kortfilmer t.ex. av Hedefors Productions
som vi kom i kontakt med på filmfestivalen Frame 2010. De består av en grupp unga
filmare som enligt dem själva ”levererar svenska kortfilmer från Sveriges Hjärta,
Hedefors!”
Musik - musikprogram har kommit att utgöra en stor del av vårt programutbud. Under åren har vi fått
många musikvideos av framförallt unga personer och i olika genrar. Vi har även producerat
musikprogram själva och har nu ett sjuttiotal musikvideos och musikprogram.
Vi vill sända dessa program är för att bredda programutbudet och visa att Öppna Kanalen är en kanal
för alla.
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ARBETE MED EN NY GRAFISK PROFIL
En studerande från masterutbildningen på HDK - Högskolan för Design och
Konsthantverk kontaktade oss i december då hon i sitt examensarbete önskade
arbeta med oss.
Hon vill ta fram en grafisk profil som på ett bättre sätt kommunicerar Öppna
Kanalens verksamhet och dess möjligheter.

Arbetet ska pågå under våren och vara klart i slutet av april.

MEDLEMSMÖTE
Torsdag 21 mars 2013 hade Öppna Kanalen ett medlemsmöte på ABF Media Lab.
Närvarande var representanter från Ethiopian Evangelical Church, Kulturgruppen för resandefolket i
göteborgsregionen, Eckankar, Röda Sten konsthall, FilmCentrum Väst, Barak organization, Fria fantasier,
ABF samt Öppna Kanalens styrelse, personal och programråd.

På programmet stod:
Teknikgenomgång - om nya möjligheter att distribuera tv-program samt
demonstation av ny inspelningsteknik.
Överenskommelse - om att styrelsen vill se över det gamla sändningsavtalet och
diskutera om det är rimligt att ha kvar sina sändningstider säsong efter säsong.
Lars Wiberg inledde med att berätta om ABF Media Lab och möjligheten att
starta studiecirklar och gå kurser.
Peter Jonsvik visade sin portabla inspelnings- och redigeringsutrustning.
Bo Hallberg presenterade styrelsens och programrådets tankar om det verkligen är rimligt att man får
ha kvar sina sändningstider hur länge som helst.
Direktsändningar har blivit lättare att genomföra och vid speciella tillfällen borde det kanske vara
möjligt att flytta på medlemmarna fasta tider.
Fler direktsändningar kan vara ett sätt att utveckla kanalen.
Förslaget diskuterades. En del tyckte att det var en bra idé medan andra gärna ville behålla sina fasta
tider.
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Mötet avslutades med en uppmaning till medlemmarna att skriva ner sina tankar om det som sagts så att
programrådet kan göra en sammanställning av det.

PROGRAMRÅDET
Peter Jonsvik och Bo Hallberg valdes på årsmötet 2012 till programråd. De gavs också möjlighet att till
sig adjungera en tredje person och / eller olika personer till sina möten.
Styrelsen utsåg under hösten Lars-Peter Larsson att delta i programrådet.
Inför planeringen av medlemsmötet 21 mars 2013 har även Gilbert Svensson deltagit.
Peter Jonsvik redogör för programrådets arbete under verksamhetsåret:
”Under året har programrådet har haft ett flertal möten, mejlkontakter och telefonkontakter i programrådet
och även till olika personer som vi bestämt att kontakta. Våra förslag har sedan lagts fram till Öppna
Kanalens styrelse för beslut och åtgärder.
Com Hem - Det är viktigt att vi kommer ut i det digitala nätet hos Com Hem på samma sätt som vi sedan i
slutet av 2011 finns med i Telias digitalbox. Invändningar som Com Hem tagit upp som hänvisar till
geografiska inställningar och som de inte kan hantera kan inte läggas som ett hinder för vår verksamhet.
Livesändningar - Kommunfullmäktige i Göteborg har sina 8-10 möten på torsdagar och om det blir aktuellt
att sända dessa så bör det redan nu planeras för detta på ett lämpligt sätt och att vi kan göra avtal om att
de som sänder på dessa tider kan få flytta till andra sändningstider vid dessa tillfällen. Dessa datum är
kända ett år i förväg så det finns gott om tid för denna planering.
Internetsändningar - Alla som har datorer i Sverige har troligtvis även internet och denna kanal är vår
största möjliga sändningskanal. Vi borde därför göra ett avtal med ex. Solidtango enligt tidigare förslag.
Sommarsändningar - Vi välkomnar alla att bidra med sändningar till sommarveckorna. För att låta så
många som möjligt kunna delta så kan vi göra ett programpaket på ex 4 tim med inskickat material. Tanken
är att vi sänder detta utan göra invändningar till de som har skickat in material så länge detta följer våra
etiska regler för kanalen. Tanken är att ALLT kan sändas. En visning plus max 2 repetitioner.
Olika språk - Kolla vilka språk vi sänder på och gör reklam för detta. Kan vara bra för beslutsfattarna att
se vilka språk som vi sänder på i Öppna Kanalen.
Medlemsmöten - Vi vill att alla som är medlemmar och de som producerar program kommer till våra
medlemsmöten. Tanken är att vi kan utveckla kanalen, få fler medlemmar och ge våra tittare en intressant
kanal att titta på.
PROGRAMRÅDETS ANSVARSOMRÅDE

§14 mom 6 i stadgarna: Årsmötet utser ett programråd i Öppna Kanalen Göteborg med uppgift att fördela
sändningstid efter verksamhetsomfattning samt att tillgodose största möjliga bredd på utbudet.
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Även §2 tar upp viktiga delar för programrådet som handlar om demokratisk grundsyn, främja lokal
television och vidga yttrandefriheten.
Öppna Kanalens verksamhetsplan 2012-2013 tar upp viktiga programrådsuppgifter: samarbeta med andra
kanaler, varierat utbud i kanalen, göra kanalen attraktiv och tillgänglig för unga, kontakt med
gymnasieskolorna, öka medlemsantalet och särskilt organisationer som är intresserade av att producera
program, mångfald i kanalen, anordna seminarier för våra medlemmar, erbjuda våra medlemsföreningar
att få sina program sända på flera orter i landet.
HUR FUNKAR DET IDAG MED PROGRAMMEN I ÖPPNA KANALEN?

Vi jämförde olika veckors programtablåer och kom fram till att ca 80% i programtablån var samma
sändningsorganisationer. 20% var nya program eller gamla repriser (vi kunde inte avgöra detta).
Sändningstiderna börjar ofta ca 17.00 och avslutas mellan 23.00 och 24.00.
Regler för sändningsföreningarna: Vilka regler gäller för en förening som sänder avseende programtider,
vad finns det för avtal som reglerar detta, vilka undantag finns, etc. Det är även en trygghet för
medlemsföreningarna att veta hur det går till. Förslag är att diskutera ett kontrakt med
sändningsföreningarna. Detta skulle kunna diskuteras på ett kommande medlemsmöte. Att verka för
programläggningsregler och att ett tydligt regelsystem upprättas.
DISKUSSION OM OLIKA PROGRAM OCH HUR DE SKULLE KUNNA BREDDA INTRESSET OCH MÅNGFALDEN

Barn och ungdomsprogram: förmiddagar, helger
Skolungdom: eftermiddagar efter skolan kl 16.00
Sportsändningar: live, repris dagen efter
Kunskapskanalen: folkbildning är intressant och kan visas med fördel på dagtid
Pensionärs-TV: intressant när som helst och givetvis mest på dagtid
Lokalt material: mitt på dagen och när de stora kanalerna inte sänder lokalt efter kl 17.00”
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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 25 st olika medlemskanaler.
Under året har de lämnat ett remissvar på Public Service-utredningen i
vilken flera viktiga aspekter kring den tredje sektorns medier tas upp.
Gunnar Vagerstam har lett förbundets arbete med remissvaret som
bl.a. lyfter fram det faktum att utredningen inte tar upp de öppna TVkanalernas roll i det svenska medielandskapet. Remissvaret lyfter även
fram de öppna kanalernas folkbildande arbete och roll vilket öppnar
för goda möjligheter till samverkan och gemensamma projekt mellan de öppna kanalerna och
Utbildningsradion, UR.
Ett pressmeddelande har även skickats till flera medier:
”Det finns idag ca 500 öppna kanaler eller motsvarande i Europa. Av dessa finns ett 25-tal i Sverige.
Medlemsföreningarna i RÖK sänder i drygt 35 kommuner via de stora kabelnäten.
Antalet presumtiva tittare är i dag ca fem miljoner personer. Medlemsföreningar finns i Stockholm,
Södertälje, Göteborg, Järfälla, Gävle, Malmö, Lund, Norrköping, Västerås, Halmstad, Örebro, Eskilstuna,
Jönköping, Växjö, Skellefteå, Skövde, Sollentuna och Uddevalla. Dessa föreningar har i sin tur hundratals
TV-producerande föreningar/redaktioner som medlemmar.
Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige (RÖK) anser att man inte kan föra ett resonemang om ickekommersiell television om man enbart ser SVT och UR i förhållande till kommersiell television.
Verksamheten inom tredje mediesektorn, dit de öppna TV-kanalerna hör, drivs i Sverige i huvudsak av
ideella krafter. Motsvarande kanaler i Europa stöds med offentliga medel i flera länder. RÖK anser att,
oberoende av vilka framtida finansieringsformer för public service man väljer, även överväger ett
strukturellt stöd till öppna kanaler enligt en europeisk modell. RÖK ser också att man överväger hur ett
samarbete mellan public serviceföretagen, framförallt med Utbildningsradion som enligt vår uppfattning
också i fortsättningen bör verka som ett eget företag.
De öppna kanalerna är public access-TV och det innebär att de – till skillnad från public service-kanaler och
kommersiella kanaler – är öppna för medborgarna som TV-producenter där föreningar, organisationer och
enskilda gör sina egna program.
Verksamheten finansieras i huvudsak av medlemmarna själva, framför allt genom ideella insatser. Reklam är
inte tillåtet.
Våra medlemmar tar upp frågor som de traditionella TV-företagen inte ägnar någon större uppmärksamhet
åt. Det gäller bland annat integrationsfrågor. Vi ger en röst åt invandrarföreningar och andra som har svårt
att nå ut via andra media. Men vi saknar resurser för att översätta till svenska språket.
Vi skulle behöva statligt stöd för ovanstående för att kunna genomföra fler direktsändningar samt översätta
program till svenska. Dessutom skulle vi behöva inrätta en mindre, interkulturell centralredaktion för att
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producera, samordna, översätta och distribuera ett riksprogram i frågor som är viktiga, inte minst för
invandrarföreningarna och, som sagt, gärna i samarbete med Utbildningsradion.”
Riksförbundet har även sett till att ett nytt fildelningssystem har kommit igång. I flera år har de arbetat
med olika projekt för att medlemmarna ska kunna byta tv-program med varandra, allt ifrån skickade
DV-band till USB-minnen som har ersatts med olika internetlösningar. Nu används istället Googles tjänst
”Drive” som fungerar bra som fildelningstjänst för programmen. En manual är också framtagen som
beskriver hur man gör för att lägga upp eller ladda ner en film.

SLUTORD
Vi hoppas att Öppna Kanalen i Göteborg skall fortsätta att arbeta självständigt men i samarbete med
övriga öppna kanaler i Sverige samt vara samhällskritisk och stödja ett varierat programutbud. Vi
hoppas också att få fler sändande organisationer/medlemmar och att kanalen blir ännu mer attraktiv
för våra tittare.
Året som gått har inneburit nya tekniska lösningar som gör att vi når fler hushåll än tidigare. Öppna
Kanalen har blivit mycket synligare i sina nya lokaler vilket gör att fler har blivit intresserade av
kanalen. Det innebär också att vi kan följa samhällsutvecklingen på ett bättre sätt.
Vi ser fram mot en ny spännande utvecklingstid.
Tack alla för det gångna året!

Pia Svanqvist
Ordförande

Göteborg 9 april 2013
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www.facebook.com/oppnakanalengoteborg
www.youtube.com/OppnaKanalenGoteborg
www.twitter.com/OppnaKanalenGBG
www.bambuser.com/channel/Öppna+Kanalen+i+Göteborg

Föreningen Öppna Kanalen i Göteborg
Adress: Södra Allégatan 1 B
413 01 Göteborg
Tfn: 031 - 24 30 80

Mail: info@oppnakanalengoteborg.se
Hemsida: www.oppnakanalengoteborg.se
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