
Verksamhetsberättelse för Hjo Filmstudio 2014

Styrelsen för Hjo Filmstudio får härmed avge följande årsberättelse för verksamheten 
2014.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Christina Lindberg ordförande

Lars Göte Dahlgren vice ordförande

Agneta Edström kassör

Christer Johnsson sekreterare

Oda Flarup ledamot

Magdalena Pettersson Wirén ledamot

Emma Sjöberg ersättare

Vakant ersättare

Hjo Filmstudio är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Ingen 
representant från Hjo filmstudio deltog i SFF:s årsmöte 2014.

Hjo Filmstudio visade tretton filmer på biografen PARK under 2014. Följande 
ordinarie filmer visades våren 2014 för 124 medlemmar – Blue Jasmine, Återträffen, 
Gloria, Guds hästar och Ilo Ilo. Följande ordinarie filmer visades hösten 2014 – 
Nebraska, Smärtgränsen, Det förflutna och Det andra heimat. Antal medlemmar 
under hösten var 112. Medlemskortet kostade 220 kronor såväl vår som höst.

Hjo Filmstudio fyllde 30 år och händelsen firades med en filmaffischutställning på 
”Kulturtorget” och att medlemmarna bjöds på hamburgare. Firandet gjordes i 
samband med visningen av säsongens första film, den amerikanska ”Nebraska”. 
Utställningen var tillgänglig under tiden 5/9 – 15/9.

Minifestival 15 – 16 november 
Filmstudions tradition med en minifestival under november fortsatte även i år. 
Föreningen har i samband med minifilmfestivalen sökt och blivit beviljade ett bidrag i 
form av "Biosnabbslanten", på 3000:-.

Fyra filmer från Asien visades – A touch of sin (Kina), The Lunchbox (Indien), 
Tålamodets sten (Afghanistan) och Sådan far, sådan son (Japan). På lördagen 



visades filmerna från Kina och Indien och mellan filmföreställningarna fanns möjlighet 
att äta en bit mat och prata film på Bryggan. På söndagen visades filmerna från 
Afghanistan och Japan. Mellan filmföreställningarna blev det samling på Kulturtorget 
där Kajsa Johansson, som arbetat i Kabul för Svenska Afghanistankommittén 
berättade och visade bilder under temat ”Afghanistan – en vardag mitt i konflikten”. 
Föreläsningen blev mycket uppskattad. Kombinationen film, föreläsning och 
samtal/frågestund upplevdes som mycket lyckad. Xx medlemskort såldes till 
minifestivalen. 

The Lunchbox A touch of sin

   

Tålamodets sten Sådan far, sådan son

Utomhusbio
Den 4 augusti, för elfte året i rad, visade Hjo Filmstudio utomhusbio. Stora Torget var 



spelplats som vanligt. 2014 års utomhusfilm blev Känn ingen sorg. Inte mindre än 21 
sponsorer borgade för att projektet ekonomiskt gick att genomföra. Flimmer från 
Norrköping stod för tekniken. Christina Johnsson stod för affischen som vanligt och 
Wilcox/Jonas Anhede såg till att sponsorerna kunde presenteras på filmduken. 
Filmen sågs av ca 800 personer.

             

Styrelsearbetet
Styrelsen har haft tre protokollförda möten samt två arbetskvällar. Härutöver har stora 
arbetsinsatser lagts ned i samband med 30–årsjubiléet, utomhusbion och 
minifestivalen.  Annonsering har skett på utvalda platser samt under rubriken 
Föreningsnytt i Hjo tidning och SLA.

Inför vårterminen skickades ett välkomnande vykort ut till alla som varit medlemmar 
föregående vår och höst. Medlemmarna får, samtidigt som de köper medlemskort, ett 
häfte med en presentation av de filmer som skall visas.

Övrigt
Christina och Agneta deltog i Biografträff, ett möte för filmstudios och biograf-
föreningar i Skaraborg, initierat av kultursekreterare Anders Ericsson i Skövde. 
Christina har därefter, som representant för Hjo filmstudio, deltagit i arbetsgruppen 
för att skapa ett filmnätverk i Skaraborg.



Agneta och Margareta deltog i SFFs informationsvisningar, 11-15 juni.

Föreningen har lottat ut resa och biljett till SFFs filmhelg i Stockholm: Franskt krim 
22-23 november, bland sina medlemmar. Vinnare blev Marianne xx.

Beträffande studions tillgångar per den 31/12 2013, samt inkomster och utgifter 
under året, hänvisas till bifogad ekonomisk sammanställning.

Styrelsearbetet har präglats av mycket gott sammarbete, där alla deltagit i arbetet, 
såväl ordinarie som ersättare.

Hjo den 25 februari 2015
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