
 

DATO /09.06.2020 
REF. / bs 
 

REFERAT 
 

 
 
 
Referat af møde med Rådet for Kort- og dokumentarfilm  
den 9. juni, kl. 13.30 – 15.00 på Det Danske Filminstitut 
 
Til stede var: 
 
Rådet:  Sara Stockmann, Mette Søgaard, Kassandra Wellendorf, Merlin P. 

Mann, Klaus Kjeldsen og Søren Friis Møller (bestyrelsesmedlem) 
 

Afbud:  Kim Bruun og Christian Bonke 
 
Referent:  Bente Strandhøj 
  
 
 
Dagsorden: 
 

1. Hvordan forbereder man konsulenterne optimalt til stillingen, og er 
konsulenterne klædt på til det pres, de kan komme ud i? 

2. Bedre tilrettelæggelse af ansættelsesproces ift. Rådsmedlemmernes 
kalender. Især modtagelse og sagsbehandling af ansøgningerne skal 
tilrettelægges bedre 

3. Rådet har et medlem fra FAF og Danske Biografer. Aftale om de to pladser 
tages op på ny. 

4. Kønsfordelingen i DFIs bestyrelse er problematisk og lever ikke op til det nye 
ligestillingskrav, som DFI og branchen er gået sammen om. Rådet 
planlægger en skrivelse til kulturministeren om krav om ligelig kønsfordeling i 
DFIs bestyrelse forud for, at den nye bestyrelse skal indstilles 
 

 
 
1. Hvordan forbereder man konsulenterne optimalt til stillingen, og er 

konsulenterne klædt på til det pres, de kan komme ud i? 
 
Der var enighed om, at med udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort 
gennem de sidste 7 års konsulentansættelser, vil Rådet vil arbejde mod at 
udfærdige et forslag til direktionen og bestyrelsen omkring funktions- og 
procesbeskrivelse for nye filmkonsulenter, der skal ligge klar når den 
nuværende Rådsperiode udløber.  
 
 

2. Bedre tilrettelæggelse af ansættelsesproces ift. Rådsmedlemmernes 
kalender. Især modtagelse og sagsbehandling af ansøgningerne skal 
tilrettelægges bedre 
 
Der var utilfredshed med de sidste ansættelsesrunder, hvor der havde været 
for kort tid mellem modtagelsen af ansøgningerne og udvælgelsesmøde og 
samtaler.  
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3. Rådet har et medlem fra FAF og Danske Biografer. Aftale om de to pladser 
tages op på ny 
 
Bente Strandhøj har undersøgt sagen, og proceduren er således, at der en 
god måneds tid inden udløbet af perioden for det siddende råd bliver sendt et 
enslydende brev om udpegning til henholdsvis Producentforeningen, Danske 
Filminstruktører, Danske Biografer, FAFID og FAF.  
 
Et uddrag af teksten er: 
 
”Ifølge § 17 i vedtægt for Det Danske Filminstitut skal de organisationer, der 
repræsenterer filmproducenterne, filminstruktørerne, filmteknikerne, 
biografindehaverne og filmudlejerne i fællesskab udpege 3 medlemmer. 
Derudover skal Filminstituttets Kontaktudvalg udpege 2 medlemmer. 
 
Bestyrelsen for Det Danske Filminstitut skal derfor bede ovennævnte 
organisationer om i fællesskab senest den xxx at udpege tre medlemmer til 
Rådet for Kort- og Dokumentarfilm for perioden xxx.” 
 
 

4. Kønsfordelingen i DFIs bestyrelse er problematisk og lever ikke op til det nye 
ligestillingskrav, som DFI og branchen er gået sammen om. Rådet 
planlægger en skrivelse til kulturministeren om krav om ligelig kønsfordeling i 
DFIs bestyrelse forud for, at den nye bestyrelse skal indstilles 
 
Det blev besluttet, at Rådet sender et brev til kulturministeren senest til 
december, hvor der kræves, at ministeriets egne krav om ligelig 
kønsfordeling bliver overholdt ved udpegning til ny bestyrelse for 
Filminstituttet. 
 

5. Eventuelt 
 
Næste møde planlægges til ultimo august. Der er udsendt en Doodle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


