Motion om utökning av tidigare beslut för inköp av
kamera och Mikrofonutrustning
På stämman den 26 november 2017, beslutades det att kommunikationsutskottet skulle
beviljas 10.000kr för att köpa in en kamera och mikrofonutrustning, då man ansåg att det dels
fanns för få kameror i föreningen och att de som fanns inte levererade tillfredställande
resultat. Det som önskades köpas in var en (1) kamera, en (mikrofon), en (1) greenscreen samt
lämpliga tillbehör såsom stativ och kameraväska.
I samband med mitt tillträdande som filmproduktionsansvarig i JF så blev jag ombedd av
ordförande för kommunikationsutskottet att ta fram ett förslag på de produkter jag ansåg att vi
skulle införskaffa. Vi kom gemensamt i filmgruppen överens om att det inte fanns något
behov av en greenscreen och denna kommer därför inte inhandlas.
Jag anser att den tidigare beslutade summan inte är tillräcklig för att införskaffa den
utrustning JF behöver. Jag vill här vara tydlig med att jag själv använder min privata
utrustning i mitt ämbete och att jag har för avsikt att fortsätta göra så även efter inköpet. Jag
förespråkar inköpet då jag anser det bättre i det långa loppet att investera i bättre produkter
som inte riskerar att bli föråldrad lika fort som de billigare samt för att jag anser att de
billigare alternativen inte kan prestera tillfredställande i de förhållanden som vi normalt
filmar. Jag har försökt välja de billigaste alternativen som ändå uppfyller de krav som jag
anser vi bör ställa på vår utrustning.
Jag föreslår inköp av utrustning enligt följande
Kamera: Canon 77D
Objektiv: Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC HSM + UV-filter
Mikrofon: Røde VideoMic
Lämpligt minneskort för filmning 16-32 GB
Samt det billigaste lämpliga stativ och kameraväska som kan rymma både kamera och
mikrofon.
Priset för detta landar i skrivande stund på 14.464 kr + frakt. Vid inköp kommer ytterligare en
priskontroll ske för att se om det går att få produkterna billigare någon annanstans.
Den främsta fördelen med att köpa en kamera i denna prisklass är den ökade förmågan att
filma i situationer med dåligt ljus såsom inomhus eller på kvällar. Detta är mycket viktigt om
man filmar t.ex. en sittning, föreläsning eller liknande. En sämre kamera klarar helt enkelt inte
av att leverera användbart material i dessa förhållanden.

Av samma anledning har jag valt ett objektiv som har bättre kapacitet vid mörker än standard
objektiven som brukar följa med. Detta är såklart dyrare men jag anser att den ökade
användbarheten rättfärdigar detta.
Mot denna bakgrund yrkar jag stämman att:
Avsätta 5 000kr, utöver den redan beslutade summan, för inköp av kamera och övrig
utrustning enligt denna motion.
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