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Blade Runner. Ridley Scott, 1982. 

 

SKAP GODE FILMOPPLEVELSER 

En filmklubb handler om noe så enkelt som å gi flest mulig anledning til å oppleve magien av 

en mørklagt sal, med en god film på et stort lerret.  

Det er en frivillig forening som viser film, gjerne i samarbeid med den lokale kinoen eller 

andre kulturinstitusjoner. Filmklubbene står for den lille og den store filmen, for barn og for 

voksne. Filmklubbene er ideelle og frivillige, og viser både filmhistoriske klassikere og nyere 

filmkunst over hele landet.  

Det kan være mange grunner til å ønske å starte en filmklubb: Kanskje er det ingen kino på 

stedet lenger, kanskje er det et ønske om å tilby filminteresserte i lokalmiljøet et supplement 

til det som vises på kino. Andre vil igjen opprette et sosialt fellesskap som gir folk noe mer 

enn å se film hjemme. 

Gjennom klubben får filmopplevelsen en felles sosial dimensjon. En filmklubb tar i bruk 

virkemidler som medlemskort, program, innledninger og aktiviteter, noe som skiller 

visningene fra kinoenes ordinære forestillinger. En filmklubb har også muligheten til å vise 

filmer som ellers aldri kommer på kino, for eksempel klassikere, kortfilmer eller utenlandske 

filmer som ikke importeres av kommersielle aktører. 

En filmklubb kan også bli et viktig element i arbeidet med å skape et miljø rundt en kino. 

Erfaringene viser at de ordinære kinoforestillingene får økt oppslutning der det finnes en 

aktiv filmklubb. Den lokale kinoen har dermed gode grunner til å støtte opprettelsen av en 

filmklubb. 
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Mon oncle. Jacques Tati, 1958. 

KOM I GANG 

 

Hvem som helst kan starte en filmklubb. Alt man trenger er å finne et visningssted, skaffe 

utstyr og melde seg inn i Norsk filmklubbforbund  

Filmklubbforbundet tilbyr en enkel ramme for å registrere filmklubben og vise film offentlig 

på en lovlig måte, samt enkle rutiner ved bestilling av film.  

Vi hjelper klubbene med etablering og oppstart, og bistår med veiledning og informasjon om 

hvor man kan få tak i filmer. Vi jobber også kontinuerlig for å bedre filmtilbudet for 

filmklubbene på ulike måter. 

Ønsker man å ta filmklubbvirksomheten et skritt videre, tilbyr NFK muligheten til å reise på 

filmfestival, delta på filmseminarer, arrangere egne kurs eller filmaktiviteter og møte andre 

filminteresserte folk fra hele landet. 

I denne brosjyren finner du alt du trenger av praktisk informasjon for å starte og drive en 

filmklubb. NFK er der for deg: Ikke nøl med å kontakte oss for støtte. Vi stiller opp med all 

kompetanse vi har, enten det gjelder drift, inspirasjon eller praktisk hjelp. 

 

Norsk filmklubbforbund | Filmens hus, Dronningens gate 16 - 0152 Oslo | 22 47 46 80  

nfk@filmklubb.no | www.filmklubb.no  

mailto:nfk@filmklubb.no
http://www.filmklubb.no/
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Fucking Åmål. Lukas Moodysson, 1998. 
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http://filmklubb.no/wp/wp-content/uploads/2010/08/registreringsskjema-v.doc
http://filmklubb.no/wp/wp-content/uploads/2010/03/monstervedtekter.docx
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Singin’ in the Rain. Stanley Donen, 1952. 

SLIK GÅR DU FREM FOR Å STARTE EN 

FILMKLUBB 

 

1) Stift klubben og registrer den hos NFK 

 Kall sammen til et oppstartsmøte for filmklubben eller dann et foreløpig 

filmklubbstyre sammen med noen andre filminteresserte.  

 Lag et sett vedtekter (s. 17) og fyll ut et registreringsskjema (s. 16) for filmklubben 

 Send skjemaet til filmklubbforbundet sammen med vedtektene. 

2) Skaff lokaler og utstyr 

Finn ut hvor dere vil vise film og hvilket visningsformat dere skal bruke. Finnes det egnede 

lokaler i nærheten av der du bor? Er det noen på fritidsklubben eller biblioteket som kan 

tilrettelegge for filmklubben? Mange lokale kulturhus har flotte kinoanlegg og kan være 

interessert i et samarbeid. Ta kontakt med kultursjefen eller den ansvarlige kinosjefen i 

kommunen!  

Mange filmklubber viser film på DVD og Bluray med projektor. Andre viser film på kino, og 

benytter seg av det digitale formatet «DCP». DCP-er kan enten sendes fysisk til kinoen eller 

overføres digitalt. Enkelte kinoer/kulturhus kan også vise det gamle 35mm-filmformatet. En 

rekke eldre filmer er fortsatt tilgjengelige i dette formatet. 

 

http://filmklubb.no/wp/wp-content/uploads/2010/03/monstervedtekter.docx
http://filmklubb.no/wp/wp-content/uploads/2010/08/registreringsskjema-v.doc
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3) Sett opp et realistisk budsjett for filmklubbvirksomheten 

Vanlige inntektskilder er medlemskontingent (minimum 50 kr per medlem/år), 

inngangspenger på visningene, kursavgifter, sponsorinntekter, lotteri og offentlig støtte 

(kontakt NFK for tips). 

Utgifter er filmleie og frakt, leie av lokaler, trykking av program/websider og eventuelt lønn 

til kinomaskinist (snakk med kinosjefen om gratis lån av kino og maskinist). I tillegg må 

klubben betale kontingent til filmklubbforbundet (se punkt 6). Du finner mer informasjon om 

filmklubbøkonomi på våre nettsider. 

 

4) Sett opp et filmprogram for semesteret  

De fleste filmklubber har delt visningene inn i et høstsemester (sept.-nov.) og et vårsemester 

(jan.-april). Noen filmklubber viser en film i måneden, andre hver 14. dag eller ukentlig.  

Lag en ønskeliste, og sjekk om filmene er tilgjengelige på det formatet dere bruker. NFK har 

en egen katalog med filmer vi tilbyr til rabatterte priser. Utover det har vi avtaler med ulike 

paraplylisens-selskaper, og kan dermed lisensiere en lang rekke filmer fra de fleste DVD og 

Bluray-leverandørene. Ta kontakt med oss om filmønsker, så hjelper vi dere med å skaffe 

lisens. Se vår nettkatalog (filmer) samt informasjon om pris og filmleie (filmleie). 

 

5) Informer om den nye filmklubben 

Når dere har avklart filmene og visningsdatoene kan programmet publiseres på nett og på 

papir. Husk at alle filmer må aldersklassifiseres! Sørg for at alle potensielle medlemmer i 

lokalsamfunnet får vite om visningene i den nye filmklubben. Det er viktig å påpeke at 

filmklubber er åpne for alle! 

 

6) Registrer nye medlemmer  

Alle forbundets filmklubber bruker våre standardkort og medlemsmerker. Medlemskap kan 

tegnes på forhånd eller ved inngangen til klubbens visninger. Husk å registrere medlemmenes 

navn og epostadresse. Medlemskort med gyldig semestermerke gjelder i alle filmklubber 

tilsluttet NFK. 

Kontingent til forbundet er kr 50,- per medlem per år, minimum kr 2000,-. Den kjøpes i 

form av semestermerker (25,- per medlem) eller årsmerker (50,- per medlem). 

Medlemskortene er gratis og kan benyttes over flere semestre. Ta kontakt med NFK for å 

bestille medlemskort og merker.  

  

http://filmklubb.no/filmklubbdrift/filmklubbokonomi/
http://filmklubb.no/filmer/
file://///SERVER-PC/Users/Public/Documents/NFK/Oppstartsstoff/filmklubb.no/filmklubbdrift/filmleie/
http://filmklubb.no/filmklubbdrift/aldersgrenser/
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Jules et Jim. François Truffaut, 1962. 

FILM FOR ALLE! SKAP LIV I FILMKLUBBEN 

En sentral målsetting for filmklubbvirksomheten er å bygge opp et aktivt og engasjert forhold 

til filmmediet. Man søker å motarbeide det rent passive filmforbruket, stimulere folks lyst til 

å bygge opp sine kunnskaper om filmkunsten, og til å selv aktivt være med på å velge 

filmtilbudet.  

Innledning og diskusjon 

Filmklubbvisninger skiller seg ut fra ordinære kinovisninger. Dette innebærer blant annet 

bruk av medlemskort, merker og programhefte. En av kjennetegnene på en filmklubb, og noe 

av det som klarest markerer skillet mellom en klubb og en vanlig kino, er at man har en 

innleder før filmene. 

Innledningen skal være en kortfattet presentasjon av, eller innfallsvinkel til, filmen som skal 

vises. Den kan inneholde for eksempel informasjon om regissør, hovedtema, sjanger og 

eventuelt filmhistorisk tradisjon. Dette vil kanskje fortone seg vel ambisiøst for mange: Til 

syvende og sist handler innledningen om å skape engasjement, diskusjon og 

filmklubbtilhørighet! 

Kurs og seminar 

Med forberedte innledninger i forkant (gjerne ved styrets medlemmer), og diskusjon i 

etterkant, kan kveldens filmvisning forvandles til et lite kursopplegg som utløser støtte fra 

NFK. 
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Hvis man vil ta aktiviteten i filmklubben et hakk videre, kan man arrangere ulike former for 

kurs og filmverksteder, eller andre aktiviteter i forbindelse med visningene. 

Hva med å snappe opp noen programmeringstips fra våre eksperter i popkulturell 

kompetanse, eller tilby medlemmene dine et krasjkurs i filmhistorie? «Kino år null» er et 

kombinert foredrag og filmvisning som fokuserer på tekniske og kunstneriske bedrifter som 

ledet opp til filmen og kinoens fødsel. Under «Celluloid Talks»-konseptet tilbyr medieviter 

Thor Joachim Haga seminar i filmklubbene om utallige temaer knyttet til film og filmmusikk. 

Les mer om kurstilbudene våre på våre nettsider. 

 

Spesielle arrangementer i filmklubben 

Dersom filmklubben har kapasitet og økonomi til et arrangement utenom det vanlige kan det 

være spesielt spennende å tilby noe ekstra hvert semester eller hvert år, gjerne i samarbeid 

med lokale aktører. Det kan være alt fra stumfilmkonsert eller kortfilmkveld til en 

minifestival, utekinovisning, Oscar-galla, osv. Se eksemplene under til inspirasjon! 

Filmklubber kan søke forbundet om støtte til filmkulturelle arrangementer. Ta kontakt med 

oss for mer informasjon.  

- «Skrekk og ku - en sKUmmel helaften» 

En lørdagskveld i september – der alle kyrne i dalen bare sa «bøøø» - inviterte Rana 

filmklubb til skrekkfilm-aften med 3 rettersmiddag på Kroglia Kulturgård. Filmklubbens 

medlemmer ble servert den prisbelønte horrorfilmen The VVitch (Robert Eggers, 2015), samt 

«kort-skremt mat» i en skummel setting. Det ble en visuell og skremmende filmopplevelse i 

de dype skogene utenfor Mo i Rana som også la grunnlaget for noen diskusjoner rundt 

middagsbordet etterpå. 

- Foredrag og dialog rundt Havet brenner i Hjørundfjord 

Sammen med Høgskolen i Volda, Forskningsdagane og Amnesty International inviterte 

Hjørundfjord filmteater til en gratis visning av Havet brenner (Gianfranco Rosi, 2016) på Sæbø 

bedehus. I denne sterke og tankevekkende dokumentaren blir man med på øya Lampedusa, 

der lokalbefolkning og flyktninger lever side om side, men samtidig i to ulike verdener. Det 

ble arrangert et foredrag i forkant av visningen, som var tenkt som en meditativ reise – også 

med paralleller til Norge. 

- Sommerfilm og salsa i Ås 

Ås Filmklubb feiret sommeren med dans, musikk, mat og utekino - herunder Wim Wenders’ 

Buena Vista Social Club fra 1999 – om en en gruppe eldre kubanske musikere som fremdeles 

holder koken. Kvelden var et initiativ fra Ås filmklubb i samarbeid med «Salsa i Ås» og Ås 

kommune. Det ble salg av hjemmelaget latinamerikansk mat, og medlemmer ble kjent med 

ulike stilarter innen salsadans for både nybegynnere og viderekommende. 

 

  

http://filmklubb.no/kurs/
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Fra vårt seminar om afroamerikansk film på Filmens hus, 7. og 8. oktober 2017 

KURS OG EVENTER  

 

Delta på seminarene vi arrangerer! 

Filmklubbforbundet har som en av sine hovedoppgaver å inspirere og skolere 

filmklubbstyremedlemmer. Til våre arrangementer gis det reisestøtte for to styremedlemmer 

fra hver filmklubb, inntil kr. 3000,- per person. Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

- Filmseminaret i Oslo. Om høsten - på Filmens hus.  

Hver høst er det full pott på inspirasjon og filmkompetanse på to-dagers helgeseminar med 

utvalgte aktuelle temaer. En helg med filmvisninger, kåserier og innledere i verdensklasse! 

Seminaret arrangeres av Norsk filmklubbforbund i samarbeid med Institutt for medier og 

kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og Norsk filmkritikerlag. Tidligere temaer har vært 

«Fokus: Afroamerikansk film», «Sansenes rike» og «The Sound of Movies».  

- Filmklubbtreff i Tromsø. Fredagen under Tromsø internasjonale filmfestival. 

På filmfestivalen i Tromsø i januar kan dere oppdatere dere på ferske kvalitetsfilmer fra hele 

verden, diskutere med andre filmklubb-styremedlemmer og delta på et seminar om 

filmklubbdrift. Dette er et populært arrangement for filmelskere over hele landet. Grip 

sjansen! 
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- Årsmøte og filmseminar. 2. eller 3. uken i mars. 

Arrangeres i mars hvert år, ofte i Bergen, med førpremierer og klassikervisninger, 

filmklubbkurs og filmklubbforbundets landsmøte. En unik sjanse til å se film og utveksle 

erfaringer med andre som driver filmklubb.  

- Barnefilmklubbmøte i Kristiansand 

Filmklubbforbundet arrangerer et miniseminar for styremedlemmer i barnefilmklubber under 

Barnefilmfestivalen i Kristiansand. Dette er en unik mulighet til å knytte kontakt med andre 

barnefilmklubber i Norge, utveksle ideer og finne inspirasjon til barnefilmklubbvirksomheten.  

 

Hent inspirasjon fra andre klubber! 

Vi oppfordrer styremedlemmer i filmklubber til å bli med i vår facebook-gruppe «Filmklubber 

i Norge – NFK». Der kan du: 

- Utveksle ideer, bilder og program 

- Fortelle om erfaringer med ulike arrangementer og tiltak 

- Fortelle om hvilke filmer som har fungert for dere 

- Fortelle hva dere gjør for å få oppmerksomhet i medier og blant mulige 

filmklubbmedlemmer 

- Utveksle forslag til importsamarbeid og andre ting dere ønsker å kommunisere til de øvrige 

klubbene. 
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Cinema Paradiso. Giuseppe Tornatore, 1988. 

OM FILMLEIE 
 

Filmleie fra NFK og Arthaus 

Billigst er det å leie film fra NFK og Arthaus. Oversikt over tilgjengelige filmer herfra finner 

du på filmklubb.no. Leieprisen er inndelt i tre grupper etter klubbens medlemstall i 

foregående semester. Nye klubber starter i gruppe 1 i første semester uansett medlemstall.  

DCP/35mm  

 

Gruppe 1 (0-49 medlemmer): kr 300.-  

Gruppe 2 (50-199 medlemmer): kr 400.-  

Gruppe 3 (over 200 medlemmer): kr 600.- 

 

 

DVD og Bluray 

 

Barnefilmklubber: kr 150.-  

Ungdom- og voksenklubber: kr 200.-  

 

Arthaus stiftelsen for filmkunst, som ble stiftet av NFK i 1992, importerer og distribuerer 

kunstnerisk verdifull film i Norge. Utleie koster det samme som for filmer fra NFK. Filmer på 

35mm og DVD/ Bluray bestilles fra Filmklubbforbundet, mens Arthaus-filmer på DCP 

(kinoformat) bestilles direkte fra Arthaus. 

Utleie fra norske filmbyråer  

Norsk filmklubbforbund har dessuten filmleieavtaler med de følgende norske filmbyråene: 

Another World Entertainment, Europafilm, Fidalgo, Mer Film, SF og Storytelling Media. 

Satser varierer fra 600,- og oppover. Spør om pris ved bestilling.  

http://filmklubb.no/filmer/


 

11 
 

Kortfilmer fra NFK 

Norske kortfilmer uansett format leies ut gratis, men klubbene må betale frakt og 

faktura/ekspedisjonsgebyr på kr 50.-. Hvert år plukker Filmklubbforbundet ut en knippe 

kortfilmperler fra årets Kortfilmfestival i Grimstad og presenterer dem for filmklubbene. 

Pakkene tilbys gratis til visninger i filmklubbene. 

Frakt og gebyrer 

I tillegg til leieprisen betaler klubbene frakt begge veier for filmer som må sendes. Utgiftene 

vil variere med forsendelsesmåten. DCP koster rundt 150 kr per vei. DVD og Bluray sendes 

vanligvis med A-post (ca. 30 kr). Alle fakturaer fra forbundet er påført et fakturagebyr på kr 

50.-. Gebyret skal dekke omkostninger i forbindelse med bestilling, fakturering og utleie. 

Utleie fra de kommersielle byråene  

Dersom filmen finnes i norsk kinodistribusjon kan man prøve den norske 

utleieren/rettighetshaveren. Ta kontakt med NFK, og vi kan hjelpe deg med å finne ut hvem 

dette er. 

Norske kinodistributører forlanger ofte ca. 800 kroner og oppover for en kinokopi eller 

DVD. NFK har inngått avtale med de fleste av distributørene som leier ut film i DCP-format 

(enkelte ganger også DVD/Bluray) til kinoer. Spør om pris ved bestilling.  

 

Film på DVD og Bluray fra andre leverandører 

De fleste filmklubbene som bruker DVD og Bluray benytter seg av våre avtale med 

paraplylisens-selskapene MPLC og Filmbank UK. Disse er en ad hoc «tittel per tittel»-

lisenser, og visninger bestilles via NFK. 

MPLC 

- MPLC forvalter visningsrettigheter på vegne av: 20th Century Fox, United International 

Pictures, Paramount Pictures, Universal, Dreamworks, Scanbox, Star Media Entertainment, 

MGM, United Artists, SF og Pan-vision. 

- Pris: fra kr 650,- per tittel + mva. 

- Filmklubber må skaffe egne kopier av filmene (DVD og Bluray). 

- Det kan ikke tas inngangspenger for visningene (medlemskontingent er OK). 

- Det er lov å annonsere med filmenes tittel på nett, på plakater og i trykte programmer. 

Forutsetningen er at det kommer klart fram at visningen er en del av filmklubbenes program 

for medlemmer og ikke en vanlig kinovisning. 

Filmbank UK 

Dette er også en «tittel-for-tittel» lisens. Filmbank forvalter rettigheter på vegne av Warner 

Brothers, Sony, Fox og Disney. For å gjøre det lettere for filmklubber å orientere seg fronter 

vi nå en liste med flere hundre titler, organisert etter tema eller regissør. 

http://filmklubb.no/wp/wp-content/uploads/2015/02/filmbankliste-til-filmklubbene-alfabetisert.pdf
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- Ta kontakt med NFK og oppgi titlene du ønsker å vise. Du får tilsendt et bestillingsskjema. 

-  Prisen varierer fra kr 250,- til 950,- kr. Spør ved bestilling. 

- Det er mulig å ta inngangspenger, og annonsere om visninger på alle medier. 

- NFK tilbyr visningskopier (DVD/Bluray) av filmene vi ønsker å fronte spesielt. Ellers må 

filmklubber skaffe visningskopier selv. 

Norwegian Film: 

NFK har en avtale med Norwegian Film angående Disney og Warner Bros-titler. Ta kontakt 

med NFK ved bestillingen. 

Norwegian Film tilbyr også årslisens. Med denne lisensen kan du vise et ubegrenset antall 

filmer fra en rekke selskaper. Lisensen innebærer bruk av egne kopier.  

Norwegian Film forvalter visningsrettigheter på vegne av: Columbia Tristar Pictures, Sony 

Pictures, MGM, United Artists, Nordisk Film. 

 

Usikker på hvor du skal henvende deg? 

Dersom filmen finnes i norsk kino- eller videodistribusjon kan man prøve den norske 

utleieren/rettighetshaveren. Ta kontakt med NFK, og vi kan hjelpe deg med å finne riktig 

opphavsmann. 

Dersom filmen ikke har norsk distribusjon kan en forsøke å finne produsenten eller 

rettighetshaveren i utlandet. Vær oppmerksom på at utenlandske distributører ofte krever 

høy filmleie (1300 kroner og oppover). 
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Gentlemen Prefer Blondes. Howard Hawks, 1953. 

ØKONOMI OG STØTTE 

 

Økonomi 

God økonomi og vellykket filmklubbdrift henger nøye sammen. Den økonomiske situasjonen 

har stor innvirkning på styrets pågangsmot og entusiasme. 

Det er en fordel om klubben har en person i styret med litt regnskapserfaring, men selv uten 

erfaring burde regnskapsføringen gå greit. Opprett en bankkonto så blir det enkelt og trygt å 

holde oversikt (alle banker krever at man er registrert i Enhetsregisteret – pass på at 

klubben blir innmeldt i Frivillighetsregisteret samtidig).  

Kontanter brukes mindre og mindre og de fleste filmklubber har funnet fram til andre 

betalingsordninger, som VIPPS og iZettle. Som organisasjon må man registrere seg som 

bruker, og i motsetning til private, må organisasjoner og firmaer betale for å få inn penger 

(mellom 1 og 2,75% av salgsvolum). Det finnes også en del løsninger for billettbestilling og 

betaling på nett som brukes mye til kulturarrangementer. 

 

Inntektskilder  

Vanlige inntektskilder for filmklubber er medlemskontingent, inngangspenger og servering på 

visningene. Mange filmklubber har også fått med private firmaer som annonsører i program 

og på nettsider eller som rene sponsorer. Spør gjerne lokale bedrifter om de vil tegne 

kollektivt medlemskap for sine ansatte. 
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Vi anbefaler også at de lokale klubbene søker støtte fra sin lokale kommune eller fra fond 

som gir støtte til kulturvirksomhet for eksempel Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen 

eller Fritt ord. Mange filmklubber har også blitt grasrotmottakere. 

Filmklubber med mange medlemmer under 26 år kan også søke Frifond barn og unge om 

inntil kr 35 000 per år til arrangementer og andre tiltak.  

 

Oppstartsstøtte 

Det kan kreve litt kapital å sette i gang med filmklubbvirksomhet (innkjøp av utstyr, leie av 

visningslokale, filmleie, osv.). For å kvalifisere til oppstartstøtte må du stifte og registrere 

filmklubben hos Norsk filmklubbforbund og betale kontingent (kr 2000,- per år).  

Våre krav i forbindelse med utbetaling av denne støtten:  

– Søknad som inneholder hvordan støtten er tenkt brukt, og budsjett innleveres i forkant. 

– Støtten utbetales etter 3 måneders drift mot rapport og regnskap.  

Ta kontakt med oss for mer informasjon! 

 

Annen støtte fra NFK 

Er du kommet i gang med klubben, og ønsker å ta aktiviteten ett skritt videre? Tiltak som 

innkjøp av utstyr, eller filmformidlingstiltak som animasjonsverksteder, kurs, 

stumfilmkonserter, regissørbesøk og spesialimport av filmer støttes.  

Det må søkes i forkant av tiltaket, og det gis inntil kr. 10 000,- i støtte. Send en epost til nfk 

@ filmklubb.no med dato, beskrivelse av tiltaket og et budsjett.  

Søknaden behandles innen 7 dager. Støtte utbetales etterskuddsvis mot rapport fra tiltaket 

og regnskap til nfk @ filmklubb.no  

NB! Støtte forutsetter innlevert semesterrapport for siste avsluttede halvår. 

 

Momsrefusjon 

Mange klubber kan få refundert flere tusen kroner dersom de klarer å sende utgiftstall til 

filmklubbforbundet før fristen. Det er ingen minste utgiftsgrense for klubber som vil søke om 

momsrefusjon gjennom forbundet. Kontakt filmklubbforbundet om søknadsfrist (vanligvis i 

begynnelsen av august for det foregående år). 

Klubben må: 

- Være registrert i Frivillighetsregisteret 

- Levere ett tall fra regnskapet: totale utgifter 

- Levere navn og telefonnummer til regnskapsfører og revisor 

- Opplyse om kontonummer for utbetaling av momsrefusjonen 

- Ha et regnskap som følger kalenderåret. 

http://www.gjensidigestiftelsen.no/
https://www.sparebankstiftelsen.no/no
http://www.frittord.no/
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
https://frifond.no/barn-og-unge
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PRAKTISK INFORMASJON: OM 

ALDERSGRENSER 

 

Fra 1. juli 2015 må alle filmklubber informere publikum om aldersgrenser for filmene. Det 

skal etableres rutiner for alderskontroll på visningsstedet. 

De nye aldersgrensene er: Tillatt for alle, 6, 9, 12, 15 og 18 år. Filmer som ikke har blitt 

vurdert av Medietilsynet under det nye regelverket må aldersklassifiseres av filmklubbene 

selv. 

 

Alle filmer skal ha en aldersgrense 

Det fremgår av den nye beskyttelsesloven at alle filmer som gjøres tilgjengelige for 

allmenheten skal ha en aldersgrense. Dette inkluderer også filmklubbvisninger. Som 

bildeprogramdistributører forplikter filmklubber seg til å: 

 

1. Informere om aldersgrenser for alle filmene 

Publikum skal vite aldersgrensen før de kjøper billetter. Aldersgrensen må derfor være godt 

synlig på kinoen, i avisannonser, publikasjoner, på filmklubbens nettsider, osv. 

Alle filmer som har blitt forhåndssensurert av Medietilsynet ligger ute med aldersgrenser på 

Medietilsynets Filmdatabase. 

http://www.medietilsynet.no/filmdatabasen/
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2. Sikre seg at aldersgrensene blir opprettholdt på visningsstedet 

Filmklubbens rutiner for alderskontroll må kunne dokumenteres. Dette er noe Medietilsynet 

kan kreve å få ved eventuell kontroll. Alderskontrollene må også gjennomføres ved visning av 

filmene. 

Ledsagerregelen gir voksne anledning til å ta med barn som er yngre enn aldersgrensen. Med 

de nye aldersgrensene betyr dette at barna kan være ett trinn yngre enn aldersgrensen på 

filmen. 

 

Filmklubber skal aldersklassifisere innhold selv 

De fleste filmene som vises i klubbene har foreløpig ikke blitt vurdert av Medietilsynet i tråd 

med de nye aldersgrensene. Filmklubber skal derfor selv sette aldersgrenser for alle 

filmvisningene sine. 

Medietilsynet har laget retningslinjer på hvordan man skal aldersklassifisere 

bildeprogrammer. Du finner også mer informasjon om den nye beskyttelsesloven på 

Medietilsynets nettsider. 

 

Vurderingsmomenter for aldersklassifisering 

Det er viktig å være oppmerksom på at man ikke skal ta hensyn til om filmen egner seg for 

barn. Det er bare antatt skadeeffekt som skal vektlegges når du setter en aldersgrense. 

Skadelig innhold er innhold som kan skape angst, vekke uro eller virke skremmende for 

enkelte aldersgrupper. Det samme gjelder tematikk som kan virke forstyrrende eller 

opprivende på barn i gitte aldersgrupper, og innhold som kan gi ubehag, forvirre eller støte 

barns egne normer.  

FNs barnekonvensjon stiller enkelte krav til barns rett til informasjon og tilgang på 

medieinnhold. Denne retten må enkelte ganger veies opp mot kravet på beskyttelse. 

Det anbefales at styremedlemmer i filmklubbene setter seg inn i retningslinjene for 

aldersklassifisering. Filmklubbforbundet er i gang med å aldersklassifisere filmene i katalogen, 

og kan komme med hjelp og tips til hvordan filmer skal vurderes. 

 

Nyttig informasjon fra Medietilsynet 

Retningslinjer for aldersklassifisering av bildeprogrammer 

En hurtigguide til aldersklassifisering 

  

http://www.medietilsynet.no/globalassets/aldersgrense-ikoner-og-veiledning-no-og-eng/retningslinjer-aldersklassifisering-juni-2015.pdf
http://www.medietilsynet.no/mediebransjen/bildeprogramloven/
http://www.medietilsynet.no/globalassets/aldersgrense-ikoner-og-veiledning-no-og-eng/retningslinjer-aldersklassifisering-juni-2015.pdf
http://www.medietilsynet.no/globalassets/aldersgrense-ikoner-og-veiledning-no-og-eng/tabell_quickguide_aldersklassifisering_juni-2015.pdf
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OM FILMKLUBBFORBUNDET 

Norsk filmklubbforbund (NFK) er sammenslutningen av norske filmklubber for barn, ungdom 

og voksne. I 2018 var det 79 vanlige filmklubber og 21 barne- og ungdomsfilmklubber 

tilsluttet forbundet. 

NFK ledes av et styre valgt av og blant filmklubbrepresentantene på det årlige landsmøtet. 

Forbundet er medlem av Folkeuniversitet, Frivillighet Norge og den internasjonale 

filmklubbsammenslutningen Fédération Internationale des Ciné-Clubs (FICC). 

Dette gjør NFK: 

 Assisterer ved oppstart av filmklubber 

 Importerer og distribuerer film til filmklubber 

 Informerer om film, filmklubber og filmpolitiske spørsmål 

 Arrangerer kurs og seminarer innenfor film- og medieområdet 

 Fordeler støtte til arrangementer i filmklubbene  

 Tar et spesielt ansvar for opprettelse og drift av filmklubber for barn og unge 

 Utvikler og publiserer kursopplegg og studiemateriell 

 Utgir Z filmtidsskrift 

 Har opprettet Arthaus - stiftelsen for filmkunst for å sikre en bredere import av 

kvalitetsfilm til kinoer og filmklubber 

 

 

Norsk filmklubbforbund | Filmens hus, Dronningens gate 16 - 0152 Oslo | 22 47 46 80  

nfk@filmklubb.no | www.filmklubb.no 

mailto:nfk@filmklubb.no
http://www.filmklubb.no/
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REGISTRERINGSSKJEMA FOR NORSKE 

FILMKLUBBER  
 

..................................................................................... ønsker å bli medlem i Norsk filmklubbforbund 

(klubbens navn) 

Klubben ble stiftet den .................................................................... 

Styret består av følgende personer: 

Verv Navn Adresse Telefon (p)+(a) 

    

    

    

    

    

    

 

Revisor: .......................................................................................................................................................... 

(trenger ikke være en profesjonell revisor, men styremedlemmer kan ikke samtidig være revisor) 

 

Stedets kino: ........................................................................................................................................................ 

 

Klubbens semester/årskontingent er satt til kr: ........................................................................ 

 

Klubbens postadresse og kontakttelefon: ........................................................................................ 

 

......................................................................................................................................................... 

 

E-postadresse:................................................................................................................................. 

 

Internett: 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

Særlige opplysninger (bruk gjerne også baksiden av arket): 

.............………………………………………………………… 
 

Som medlem i Norsk filmklubbforbund forplikter klubben seg til å drive sin virksomhet innenfor vedtekter som er godkjent 

at forbundet ved registreringen (se mønstervedtekter i Filmklubb-håndboka). Klubbens vedtekter sendes inn samtidig med 

dette skjemaet. Klubben skal underrette forbundet om alle forandringer av adresser og styresammensetning og sender hvert 

halvår inn en semesterrapport om virksomheten (skjema utsendes fra forbundet). Klubben må bruke standard medlemskort 

for filmklubber. Disse fås mot betaling av kontingent til forbundet. Klubben plikter til å drive økonomisk forsvarlig og betale 

alle regninger innen forfall. 

Sted ............................................................................ Dato .................................................................. 

............................................... ............................................... .............................................. 

 Kasserer   Leder    Sekretær 
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MØNSTERVEDTEKTER FOR FILMKLUBBER 

 

§1 Navnet er "Filmklubben............."eller"...................filmklubb".   

§2 Filmklubbens formål er å: 

a) fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og 

underholdningsmedium  

b) bruke film som et historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel  

c) fremme studiet av filmkunnskap, dvs. vurdering og forståelse av film og filmens 

funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse 
med foredrag, diskusjoner, studieringer og trykt materiell.  

§3 Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmvisninger for medlemmer. 

Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig.  

§4 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet/styret. Medlemskortene er strengt personlige.  

§5 Årsmøtet holdes innen utgangen av februar og innkalles med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet 

behandles melding fra styret, revidert regnskap valg av styre og revisor og eventuelle forslag.  

§6 Styret har (X) antall medlemmer.  

§7 Klubbens virksomhet er ideell og har ikke næring som formål. Klubbens midler skal utelukkende 

brukes i samsvar med de formål som er angitt i §2. Klubbens styremedlemmer skal arbeide 
vederlagsfritt. Et eventuelt overskudd skal gå til fremme av klubbens formål.  

§8 Forslag til vedtektsendring må være sendt skriftlig til styret minst fire uker før årsmøtet. Endringer 

i vedtektene kan bare skje dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette på årsmøtet.  

§9 Filmklubben kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer 

for dette og dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal eventuelle pengemidler og 

andre eiendeler overføres til Norsk Filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomheten. 
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MEDLEMSLISTE FOR: …………………………………………  FILMKLUBB 

vår/høst 20………..   

  BET.KONT. NAVN ADRESSE POSTNR/STED 

FØDT 

ÅR E-POST 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

  

Vi bekrefter korrekt medlemsliste og at kontingenten er på 

minst kr … per år. Gjelder for perioden:   

  

Styrets leder:…………………………(sign) 

Tilleggssignatur:……………………………….(må underskrives av person over 18 

år) 

       


