
Kandidatene som stiller til valg forteller om seg selv! 
Til valg av styremedlemmer under landsmøte i Norsk filmklubbforbund 2020 
 
 
Valgkomiteens innstilling til ledervervet: Mona Sjøli, Feminstisk filmklubb 
 

Kjære landsmøte og filmklubbmedlemmer  

Først og fremst vil jeg takke valgkomitéen for tilliten de har gitt meg 
ved å innstille meg som styreleder. Jeg kunne ikke takke nei til 
denne fantastiske muligheten. De siste to årene som styremedlem i 
Norsk filmklubbforbund (NFK) har vært lærerike og morsomme, og 
jeg håper å få fortsette i styret.  

Det er veldig spesielt å stille til valg som styreleder akkurat nå. Det 
er trist å ikke kunne møte dere på landsmøte i Bergen. Vi vet ikke 
hva som møter oss når koronakrisen er over, men jeg håper at min 
erfaring kan bidra til noe kontinuitet for NFK i denne spesielle tiden.  

Jeg kan virkelig ikke tenke meg noe finere enn å få være styreleder for NFK. Med denne rollen 
håper jeg å kunne motivere filmklubbene, sekretariatet og resten av styret til å fortsette med den 
gode jobben dere allerede gjør.  

Min erfaring med film, kino og filmklubb, og hvorfor jeg driver med filmformidling  

Mitt forhold til filmformidling startet tidlig. I tenårene hang jeg på maskinrommet på Årnes 
kino/Nes kulturhus, som var ekstra spennende da filmene ble vist på 35mm filmrull. Og jeg fikk 
snike meg inn bakdøra og se alle filmene jeg ville! Etterhvert fikk jeg selv jobb her; både i 
kinokiosken og som kinomaskinist. I dag gjør jeg markedsføring for kinoen.  

Jeg har til nå vært med i to veldig ulike filmklubber. Først Cinema Neuf, studentfilmklubben i 
Oslo, med tre ukentlige filmvisninger. Her var jeg først PR-ansvarlig, deretter nestleder og til 
slutt leder av klubben. Etter studiene ble jeg med i Feministisk Filmklubb, hvor jeg fortsatt sitter 
i styret. Vi er en ambulerende filmklubb som utforsker dette med å kontekstualisere film, som er 
noe av det jeg synes er det morsomste med å drive filmklubb.  

Jeg studerte medievitenskap på Blindern og valgte å skrive masteroppgaven om 
filmklubbevegelsen i Norge. Masteroppgaven har gitt meg mer kunnskap om landets store og 
små filmklubber og hvor viktige de er for filmkulturen vår. Utdannelsen min har også gitt meg et 
akademisk blikk og en innsikt i filmhistorien og filmpolitikken, som filmklubbevegelsen er en 
viktig del av.  

Av erfaring fra filmbransjen kan jeg også nevne at jeg har jobbet med koordinering og 
pressearbeid for distribusjon av en kinofilm og for en filmfestival.  



Jeg har også annen organisasjonserfaring som kan være nyttig i rollen som styreleder for NFK. 
Jeg er i dag ansatt som informasjonskonsulent i UngOrg, som er en paraplyorganisasjon for ca. 
60 barn og ungdomsorganisasjoner i Oslo. UngOrg har mange likhetstrekk med NFK, i måten 
organisasjonen er bygget opp. Det kan nevnes at jeg her er tillitsvalg og har blant annet vært med 
i ansettelsesprosesser.  

Hva vil jeg gjøre som styreleder?  

På landsmøte i år legges det frem en handlingsplan og filmklubbene har hatt stor innflytelse på 
innholdet. Dette er fullt av de gode innspillene vi fikk fra dere under filmklubbseminaret på TIFF 
i år. Så noe av det viktigste jeg kan gjøre er å jobbe mot at vi oppnår målene i denne 
handlingsplanen.  

Jeg vil trekke frem at det blir viktig å jobbe med å holde filmleien lav og forutsigbar, fortsette å 
jobbe for den analoge filmen, bidra til å skape kontinuitet i barne-og ungdomsklubbene og 
utvikle måtene filmklubbene kan drive med erfaringsutveksling – både digitalt og på våre 
tradisjonelle seminarer.  

Det er svært viktig for meg at vi har god kommunikasjon- og at vi tilrettelegger for demokratiske 
avgjørelser på tvers av styret, sekretariatet og filmklubbene.  

Hvor er vi når koronakrisen er over? På dette tidspunktet vet vi lite om hvordan det vil være å 
drive filmklubb når koronakrisen er over, men dette vil utvilsomt prege den kommende 
styreperioden. Jeg er klar for å møte de utfordringene som måtte komme, klar for å hjelpe til med 
å få i gang filmklubbdriften igjen og klar for å argumentere for hvorfor filmklubbene er så 
viktige for filmformidlingen i Norge.  

Det jeg gleder meg mest til er å bli enda bedre kjent med de forskjellige filmklubbene i landet, 
bli inspirert av dere og legge til rette for at vi kan fortsette å ha en mangfoldig norsk 
filmklubbevegelse.  

Det vil være en ære å få være styreleder for Norsk Filmklubbforbund. Takk for 
oppmerksomheten! 
Hilsen Mona Sjøli  

Valgkomiteens innstilling til fast styremedlem: Daria Polishchuk, Alta 
filmklubb 
 

Jeg har min faglige bakgrunn i sosiologi, visuell 
antropologi og kulturprosjektledelse. For tiden er jeg ansatt 
som konservator ved Alta museum, der jeg jobber med 
fornying av våre basisutstillinger, samt som 
festivalkoordinator ved Nordkapp filmfestival. 
 
Som min masteroppgave i visuelle kulturstudier ved UiT 
har jeg laget en dokumentar, Second Home, (2013) som 



har blitt vist på filmfestivaler flere steder i verden. Jeg har også laget flere kortfilmer, bl.a. 
utstillingsfilmer for Nordkappmuseet i Honningsvåg. 
 
Jeg har en brennende interesse for film av alle slag, og liker å holde meg oppdatert om ny god 
film. Siden 2017 har jeg vært ansatt som festivalkoordinator ved Nordkapp filmfestival, bl.a. 
med ansvar for Nordnorsk filmprogram. Jeg har også jobbet mye med å utvikle en stor 
frivilligbase, og vet at å ha gode og pålitelige frivillige er avgjørende for oss i filmfestivalen, på 
samme måte som i filmklubbverden. 
 
Jeg har vært med i styret for Alta filmklubb siden 2013 (bortsett fra årene 2015–2016 da jeg 
bodde i Honningsvåg), med ansvar for programmering og vår visuelle kommunikasjon og 
design. 
 
I disse sammenhengene har jeg etter hvert utviklet en stor interesse for filmformidling, med 
mange idéer og erfaringer som jeg håper kan komme styrets arbeid til nytte. Jeg kan også være 
behjelpelig med å være et slags kompass innenfor filmformidling i Nord-Norge. 
 
Jeg er utrolig heldig som får jobbe med to ting som jeg brenner for, museum og film, og håper at 
jeg får lov til å være med i styret i Filmklubbforbundet og lære om filmklubbverden på nasjonalt 
nivå. 
 
Valgkomiteens innstilling til vara styremedlem: Erlend Walseth 
(Hjørundfjord filmteater) 

 
Aller først vil eg berre seie at det er ei sann glede å bli tenkt på i ein 
slik samanheng!  
 
Eg bur i ein liten fjord, 25 minutt avstand frå høgskule-bygda Volda. 
Eg er snart 40 år og stipendiat i Helse- og sosialfag. På fritida er eg 
ein av fleire som på ulikt vis har freista å blåse kulturelt liv i 
heimbygda vår, deriblant gjennom filmklubben, Hjørundfjord 
filmteater.  
 
For oss som starta filmklubben handla det mykje om å tenke på den 
som ein ny sosial arena – ein ny møteplass, og ein ny arena for 
kulturformidling. Filmklubben skulle bidra til å gjere Sæbø og 

Hjørundfjorden til ein enda betre stad å bu. Samtidig har vi hatt eit mål om å bidra til «film-
magi», der vi på ulikt vis har «ramma inne» filmframsyningar. 2019 var eit sprøtt år – først fekk 
vi besøk av Kristiansund Operahus sin sinfonietta, og «stumfilmkonsert» i verdsklasse, deretter 
vart vi kåra til Årets Filmklubb. Eg reknar med at det er mykje av grunnen til at mitt namn 
dukkar opp no. 
 
Eg har eit åndeleg forhold til film. Eg har vore trekt mot skjermen sidan eg var liten og bada i 
TV-en sitt sterke lys. Eg hugsar fortsatt mine gamle Betamax-kassettar. Det kjekkeste med å ha 
filmklubb er at kidsa kan få skikkeleg gode filmopplevingar. Det blir litt déjà vu for meg. Men 



film er så mykje meir – og lukkast ei framsyning ekstra godt får eg fortsatt eit kick av det. Eg 
veit at når eg no vert ferdig med doktorgrada så vil eg bruke enda meir tid på film(klubb).  
 
Eg har tidlegare styreerfaring som styreleiar for stiftinga «Sæbø DS Ekspedisjon» (sjekk 
Facebook) og som skrivar for styret i Ørsta Mållag (litt nervøs for skrivefeil, ja).  
 
Kva kan eg bidra med? Ei stemme frå dei små bygdefilmklubbane? Ein representant frå ein 
landsdel med få filmklubbar? Nynorsk? Haha.  
 
Eg ser iallfall på dette som eit høve til å få lære noko meir, og få høve til å bidra på eit nivå eg 
ikkje har vore på før. 
 
Valgkomiteens innstilling til vara barnefilmklubbrepresentant, Olav Tveitan, 
Askeladden barnefilmklubb 

 
Om å drive filmklubb i ei bygd uten egen kino. Hvordan nå ut? 
 
Mange filmklubber holder til i byer og tettsteder der de fungerer 
som et supplement til de kommersielle kinoene og kan vise 
smalere film for et kvalitetsbevisst og interessert publikum. Jeg 
mener at dette gjelder også for barnefilmklubbene, ettersom det er 
foreldrene som tar med barna sine på filmklubb til langt opp på 
barneskolen.  
 
Askeladden barnefilmklubb ER kinotilbudet i bygda – og det 
betyr at vi må tenke litt annerledes. Vi viser gjerne de store, 
norske barnefilmene. Men vi må tenke litt mer å «snike inn» 
kvalitetsfilmene gjennom først å opparbeide tillit blant bygdas 

innbyggere til at det vi setter opp holder høy kvalitet, slik at de også kommer og ser de litt 
smalere filmene. 
 
Et annet grep vi tar for å nå ut er å samarbeide tett med skolen og lag/foreninger. Her har jeg tatt 
med meg metodikken fra Den kulturelle skolesekken (DKS), som jeg har jobbet med i over 11 
år. Vi tenker målgruppe og hvordan nå de unge der de allerede er samlet. Vi har vist filmer for 
skolen som, av forskjellige grunner, aldri har blitt vist på norske kinoer. Vi har vist fotballfilm 
for fotballagene. Vi viser hestefilm for Islandshestforeningen.  
 
Jeg vil gjerne bruke min kunnskap og erfaring fra bl.a. DKS og bidra til å filmklubbene når ut til 
stadig nye barn og unge med gode filmopplevelser. Særlig opptatt er jeg av å nå ungdom. For å 
klare dette er det viktig med gode samarbeid mellom aktørene i filmmiljøet. 
 
Visjon: Som 13-åring i Lunde, å kunne sette seg på sykkelen og sykle til Lundevang (der 
filmklubbene våre holder til) med noen venner, kjøpe popcorn og se en fantastisk fin og morsom 
tysk film som du ikke får sett på noen av de andre kinoene i distriktet (men som de alle burde ha 
vist). Dette er det som driver meg i filmklubbsammenheng. 


