
 

 

 

 

 

 
Region Örebro län, Kultur och ideell sektor 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: kultur@regionorebrolan.se 

www.regionorebrolan.se/kultur 

Inbjudan att bidra med bilder till 
Kulturplan 2020-2023 

Nästa kulturplan för länet börjar gälla 1 januari 2020. 
Nu börjar vi samla in bilder som kan synliggöra och 
representera bredden inom länets kulturliv. Du/din 
organisation bjuds in att bidra med upp till fem bilder 
som illustrerar er kulturverksamhet. 
 
Innehållsmässigt är tanken att illustrera den politiska 
inriktningen “Solidariskt fördelad kultur”, det vill säga att ge 
alla, oavsett kulturell och social bakgrund, tillgång till kultur 
och skapande.  
Kulturplanens titel är ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv - 
med kultur som kraft”. 
Låt dig gärna inspireras av detta vid bildurvalet! 
 
Vi behöver skriftligt samtycke från de personer som går att 
identifiera i bilderna, förutsatt att det inte handlar om 
pressbilder, (två olika samtyckesblanketter bifogas). Bilderna 
som samlas in kan komma att lagras i Region Örebro läns 
bildbank.  
 
För att dina bilder (och samtycken) ska kunna hanteras korrekt, 
vänligen följ bifogad checklista (på baksidan). Där beskrivs 
bland annat hur du namnger varje enskild bildfil. 
 
Vi behöver bilder och tillhörande samtyckesblanketter från dig 
senast i augusti 2019. 
 
Bilder skickas till mia.eriksson@regionorebrolan.se 
Undertecknade samtyckesblanketter skickas till 
Region Örebro län 
Kultur och ideell sektor 
Att: Mia Eriksson 
Box 1613 
701 16 Örebro 
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Region Örebro län, Kultur och ideell sektor 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: kultur@regionorebrolan.se 

www.regionorebrolan.se/kultur 

Checklista 
Bilder till Kulturplan 2020-2023 

När behövs samtycke? 
• Personer som är identifierbara i bilden ska ge sitt samtycke. 
• Vårdnadshavare till minderårig skriver under 

samtyckesblankett (ange även barnets namn). 
• Samtycke behövs ej för pressbilder samt t ex för 

skådespelare/andra som enligt avtal/kontrakt ska medverka i 
informations-/marknadsföringsmaterial. 

Samtycke 
� Har du befintliga bilder, men saknar samtycke eller behöver 

komplettera samtycket för användning i Region Örebro läns 
kanaler? Använd blanketten ”Samtycke retroaktivt”. 

� Kommer du att ta nya bilder? Använd blanketten ”Samtycke 
fototillfälle”. 

� Den som samtyckt får lappen ”Medverkan på bild” 
� När bildfilen har rätt namn (se nedan), notera detta på 

samtyckesblankett (högra hörnet) som hör ihop med bilden.  

Bildstorlek och fil-namn 
� Minsta bildstorlek: 2 600 x 3 600 pixlar/bildpunkter. 
� Namnge bildfilen (ersätt å, ä, ö med a eller o): 

Aktor_Verksamhet/Utstallning/Verk/Arrangemang/Projekt_ 
Årtal. Exempel på filnamn: Lansteatern_100 sanger_2019 

Lägg till fler uppgifter 
Via menyn Arkiv, välj Egenskaper, fliken Information lägger 
du till: 
� Copyright: Fyll i fotografens namn 
� Kommentarer: Fyll i namn på personer i bilden 
� Författare: Fyll i namn och titel på eventuella övriga 

upphovspersoner 
� Spara ändringar genom att klicka på Verkställ och OK 

 
Klart! Mejla bilder och posta samtyckesblanketterna senast 
i augusti 2019. 
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