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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

SV: RAÄ-2021-262 - Slutredovisning
1 meddelande
kulturarvsarbete <kulturarvsarbete@raa.se>
18 mars 2022 16:26
Till: Kent Forsén <kforsen@telia.com>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, "birgittagforsen@gmail.com" <birgittagforsen@gmail.com>
Hej!

Tack för slutredovisningen! Vi brukar vilja att man använder redovisningsblanketten (som vi skickar ut tillsammans
med beslutet – bifogar den här också), där man ska fylla i hur genomförandet har gått till och vilka resultat man har
uppnått. Ert projekt kanske inte kräver någon längre förklaring i och för sig, men vi skulle vilja veta hur materialet har
tillgängliggjorts. Som det står i beslutet:

”Det digitaliserade materialet ska tillgängliggöras på ett sätt som möjliggör en så bred användning och spridning som
möjligt. I slutredovisningen ska det framgå hur materialet tillgängliggjorts.”

Tacksam om ni återkommer med hur ni publicerat materialet.

Vad är det för ljud ni vill lägga på? Vi ser gärna att hela bidraget utnyttjas, hellre än att ni återbetalar mellanskillnaden.
Berätta om hur ni tänkt med ljudläggningen, så kan vi säkert komma överens om att ni får använda bidraget till det.

Hälsningar
Tove Holm

Tove Holm
handläggare statsbidrag
Riksantikvarieämbetet
Box 1114
SE-621 22 Visby

Besök: Storgatan 41, Stockholm
tove.holm@raa.se
+46 (0)8-5191 80 16
www.raa.se
twitter.com/raa_se
facebook.com/riksantikvarieambetet
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Från: Kent Forsén <kforsen@telia.com>
Skickat: den 11 mars 2022 12:37
Till: kulturarvsarbete <kulturarvsarbete@raa.se>
Kopia: 'Bert Westenberg' <westenbergbert@gmail.com>; birgittagforsen@gmail.com
Ämne: RAÄ-2021-262 - Slutredovisning

Hej Tove !

Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF) återkommer här som överenskommet med
slutredovisning
av projektet digitalisering av film, för vilket vi erhållit ett mycket uppskattat bidrag från
RAÄ.

Bifogar faktura av den 2021-12-08 från AMF Film AB (Hogia), faktura av den 2022-02-21
från AMF samt
en detaljerad sammanställning av kostnad för eget arbete.

Digitalisering av SDHF:s filmer har kunnat genomföras till en total kostnad av 134744 kr.
Således har vi inte utnyttjat hela det bidrag vi sökt och fått. Dock har vi planer på att
förse vissa av
filmerna med ljud, vilket skulle kunna bekostas av den del av det beviljade bidraget som
är kvar.

Får SDHF behålla den kvarvarande delen av bidraget eller önskar RAÄ återbetalning av
dessa pengar ?
Vi vill än en gång tacka för det välkomna bidrag som vi erhållit från RAÄ.

Med bästa hälsningar
Kent Forsén
SDHF
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Från: Kent Forsén [mailto:kforsen@telia.com]
Skickat: den 4 november 2021 18:19
Till: 'kulturarvsarbete'
Ämne: SV: Påminnelse, Diarienummer RAÄ-2021-262

Hej igen Tove !

Vi tackar för detta och återkommer.

Med bästa hälsningar
Kent Forsén
SDHF

Från: kulturarvsarbete [mailto:kulturarvsarbete@raa.se]
Skickat: den 4 november 2021 17:06
Till: 'Kent Forsén'
Ämne: SV: Påminnelse, Diarienummer RAÄ-2021-262

Hej Kent!
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Tack för återkopplingen och ingen fara. Jag har registrerat att ni beräknas vara klara under första kvartalet 2022. Jag
satte för enkelhetens skull 2022-03-31 som nytt slutdatum.

Med vänlig hälsning
Tove Holm

Riksantikvarieämbetet
Box 1114
SE-621 22 Visby

Besök: Storgatan 41, Stockholm
www.raa.se
twitter.com/raa_se
facebook.com/riksantikvarieambetet

Från: Kent Forsén <kforsen@telia.com>
Skickat: den 3 november 2021 12:48
Till: kulturarvsarbete <kulturarvsarbete@raa.se>
Ämne: SV: Påminnelse, Diarienummer RAÄ-2021-262

Hej Tove !

Tack för Ditt positiva meddelande. Just hemkommen från dykning i Kanada har jag inte
kunnat svara Dig förrän nu.
Ber om ursäkt och hoppas på överseende med detta.

Projektet med digitalisering av våra filmer pågår och är inte slutfört. Under pandemin har
det uppstått brist på både
personal och utrustning hos det företag som utför digitaliseringen, vilket skapat köer
med förlängd produktionstid.
Vi räknar dock med att kunna tillhandahålla en delredovisning före utgången av 2021
och en slutredovisning av
projektet någon gång under första kvartalet 2022.

Med bästa hälsningar
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Kent Forsén
SDHF

Från: kulturarvsarbete [mailto:kulturarvsarbete@raa.se]
Skickat: den 18 oktober 2021 11:43
Till: 'Kent Forsén'
Ämne: SV: Påminnelse, Diarienummer RAÄ-2021-262

Hej!

Jag förstår. Det går bra att förlänga projekttiden. Uppfattar jag det rätt att ni räknar med att kunna slutföra projektet i
oktober och därmed få till och med december på er att slutredovisa?

Med vänlig hälsning
Tove Holm

Tove Holm
handläggare statsbidrag
Riksantikvarieämbetet
Box 1114
SE-621 22 Visby

Besök: Storgatan 41, Stockholm
tove.holm@raa.se
+46 (0)8-5191 80 16
www.raa.se
twitter.com/raa_se
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1727003225280172731&simpl=msg-f%3A17276518…
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facebook.com/riksantikvarieambetet

Från: Kent Forsén <kforsen@telia.com>
Skickat: den 14 oktober 2021 21:41
Till: kulturarvsarbete <kulturarvsarbete@raa.se>
Ämne: Re: Påminnelse, Diarienummer RAÄ-2021-262

Hej !
Tack för påminnelsen om slutdatum för vårt projekt och att vi ska inkomma med en
slutredovisning senast den 30 oktober 2021.

På grund av ett internt missförstånd rörande tidsåtgången för att digitalisera filmer i
samband med Corona-pandemin, är detta
projekt ännu inte slutfört.

Vi skulle därför vara mycket tacksamma för att få respit med vår slutredovisning till
senast den 31 december 2021.

Med bästa hälsningar
Kent Forsén
SDHF

_____________________________________________
Från: Platina Riksantikvarieämbetet [mailto:kulturarvsarbete@raa.se]
Skickat: den 8 oktober 2021 20:51
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Till: kforsen@telia.com
Ämne: Påminnelse RAÄ-2021-262

Hej!
Nu närmar det sig slutdatum för ert projekt som Riksantikvarieämbetet har gett bidrag till.
Projektet ska enligt er ansökan vara slutfört den 30 augusti 2021. Vi behöver få er
slutredovisning senast den 30 oktober 2021.
Det här är ett automatiskt meddelande och kan inte besvaras. Om du har frågor hittar du
aktuella kontaktuppgifter på vår hemsida: https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-ochfonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/.
Uppge diarienummer RAÄ-2021-262 om du kontaktar oss i ärendet.

Med vänlig hälsning
Riksantikvarieämbetet
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