För att anmäla till filmarbetarregistret dig skall du vara bosatt
och/eller huvudsakligen verksam i Gävleborg. Dessutom ska minst
en av nedanstående punkter stämma på dig.
Filmarbetare
Du ska:
- Arbeta minst halvtid med film/video eller TV.
- Ha genomgått en eftergymnasial film- eller tv-utbildning.
- Ha regisserat, producerat, fotograferat eller skrivit manus till minst
en film som visats på bio eller sänts på nationell TV.
- Ha deltagit i minst två professionella kort- eller
långfilmsproduktioner.
Du kan också registrera tjänster: uthyrning och försäljning av
teknik, kostym och mask, studios osv.
Skådespelare
Du ska:
- Ha genomgått minst en tvåårig eftergymnasial utbildning till
skådespelare.
- Ha varit yrkesverksam som skådespelare inom teater eller film på
heltid under minst ett år.
Medie- och filmpedagog, filmföreläsare
Du ska:
- Ha för området relevant utbildning.
- Ha dokumenterad erfarenhet inom området.
Om du inte har dessa erfarenheter, kan du registrera dig som
praktikant. (OBS! Du kan då inte registrera dig på någon av de
andra kategorierna!) När du förvärvat mer erfarenhet kan du
uppdatera dina uppgifter.
Film Gävleborg granskar alla användare och kan komma att begära
kompletterande uppgifter om erfarenheten är otydlig. Du ansvarar
själv för de uppgifter/material som publiceras på Filmresurs.se och
kan komma att ställas till svars för det och ska således följa gällande
lagstiftning. Film Gävleborg förbehåller sig rätten att ta bort
användare, uppgifter och material.
När du registrerar dig skickas upplysningarna som du anger till en

sluten databas hos oss. Dessa upplysningar sparas från det
ögonblick du registrerar dig. När du accepterar dessa villkor är du
införstådd med och godkänner att dina personliga uppgifter
databehandlas och att dina uppgifter/material kommer att publiceras
offentligt på Filmresurs.se.
Du som filmarbetare måste uppdatera dina uppgifter årligen. Om
uppgifterna inte uppdaterats på ett år har Film Gävleborg rätt att ta
bort användaren från registret.
Du kan när som helst välja att bli borttagen från vår databas, detta
görs genom att skicka ett meddelande om att bli borttagen till Film
Gävleborg via e-post. E-postmeddelandet måste skickas från den epostadress som angavs vid registreringen.

