
 

Verksamhetsberättelse för Hjo Filmstudio 2016  
Styrelsen för Hjo Filmstudio får härmed avge följande årsberättelse för verksamheten 2016. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Christina Lindberg ordförande 

Lars Göte Dahlgren vice ordförande 

Agneta Edström kassör 

Lena Sandahl sekreterare 

Emma Stjernberg ledamot 

Oda Flarup ledamot 

Per Windolf ersättare 

Pär Gunnarsson ersättare 

 

Hjo Filmstudio är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Ingen representant från Hjo 

Filmstudio deltog i SFF:s årsmöte 2016. 

 

Filmvisningar 

Hjo Filmstudio visade nio filmer på Hotell Bellevue under 2016. Medlemskortet kostade 200 kronor 

under våren och 200 kronor under hösten.  

 

Våren 

Följande ordinarie filmer visades våren 2016  för 80 medlemmar: Tjuvheder, Hemkomsten, Wild 

Tales, Melbourne och Leviathan.  

Hösten 

Följande filmer visades hösten 2016, för 61 medlemmar: En natt i Havanna, Under körsbärsträden, 

Deephan, Taxi Teheran. 

 

Vid höstens första film inbjöds medlemmar att stanna kvar efter filmen för filmsamtal och umgänge.  

 



Renovering av Park  

Hjo Filmstudio har under året visat filmer på Hotell Bellevue på grund av kommunens renovering av 

ordinarie biograf på Park. Konferenssalen på hotellet är inte en biograf och styrelsen är glad att så 

många medlemmar,  trots kvalitétsbrister i ljud, bild och visning,fortsatt att komma. 

 

Utomhusbio 

Den 6 augusti, för trettonde året i rad, visade Hjo Filmstudio utomhusbio. Emma Stjernberg var 

projektledare och Stora Torget var spelplats som vanligt. 2016 års utomhusfilm blev En man som 

heter Ove. Inte mindre än 28 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.  

 

 

 

Filmforum Skaraborg 

Pär Gunnarsson har blivit invald i styrelsen för biografnätverket Filmforum Skaraborg. 

 

Stipendium 

Hjo filmstudio sökte pengar ur Wallin-Almbergska fonden Hjo kommun.  

Filmstudion erhöll 10 000:- som stipendie för verksamhet som kommit allmänheten tillgodo.  



 

Styrelsearbetet 

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten. Härutöver har stora arbetsinsatser lagts ned i samband 

med ordinarie filmvisningar och utomhusbion. Annonsering har skett på utvalda platser samt under 

rubriken Föreningsnytt i Hjo Tidning och SLA. 

 

Medlemmarna får, samtidigt som de köper medlemskort, ett häfte med en presentation av de filmer 

som skall visas. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med ytterligare fakta kring filmerna.  

Två av styrelsens medlemmar deltog vid SFFs filmvisningsdagar i Stockholm, i juni.  

 

Invigning av Kulturkvarteret 

Filmstudion fick under hösten frågan om att delta vid kulturkvarterets invigning. Styrelsen ställer sig 

positiv till detta och planerar en filmfestival. 

 

Övrigt 

Beträffande studions tillgångar per den 31/12 2016, samt inkomster och utgifter under året, 

hänvisas till bifogad sammanställning. 

 

Styrelsearbetet har präglats av mycket gott samarbete, där alla deltagit i arbetet, såväl ordinarie som 

ersättare. 

 

Hjo den 2 mars 2017 

 

 

 

Christina Lindberg Lars Göte Dahlgren 

Ordförande Vice ordförande 

 

 

 

Agneta Edström Lena Sandahl 

Kassör Sekreterare 

 

 

Emma Stiernberg Oda Flarup 

Ledamot Ledamot 

 

 

Per Windolf Pär Gunnarsson 

Ersättare Ersättare 

 

 


