Verksamhetsberättelse för Hjo Filmstudio 2017
Styrelsen för Hjo Filmstudio får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret
2017.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Christina Lindberg
Lars Göte Dahlgren
Agneta Edström
Lena Sandahl
Emma Stjernberg
Oda Flarup
Per Windolf
Pär Gunnarsson

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare

Hjo Filmstudio är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Ingen representant från
Hjo filmstudio deltog i SFF:s årsmöte 2017.
Filmvisningar
Hjo Filmstudio visade sammanlagt åtta filmer under 2017. De fyra första filmerna visades
på Hotell Bellevue. Övriga filmer visades på den nyrenoverade biografen i Kulturkvarteret
Pedagogien. Medlemskortet kostade 200 kronor under våren och 240 kronor under hösten.
Hjo kommuns kulturråd
Föreningen har en representant i kommunens kulturråd och har deltagit i dessa möten
under året.
Våren 2017
Följande ordinarie filmer visades våren 2017 för 46 medlemmar: Julieta, Snowden, Sauls
son och Jätten.

Hösten 2017
Följande filmer visades hösten 2017 för 96 medlemmar: Manchester by the sea, Ljus i
natten, I Daniel Blake och Aquarius
Utlottning av filmhelg i Stockholm: Änglar och demoner. Christer Jonsson vann och åkte.
Invigning av kulturkvarteret Pedagogien
Även första halvan av år 2017 var Hjo Filmstudio hänvisade till
konferenssalen på Hotell Bellevue i samband med filmvisning.
Under hösten återinvigdes Park efter flera års renovering och Hjo
Filmstudio kunde åter visa film på en ändamålsenlig biograf.
I samband med invigningen av Park ordnade Hjo Filmstudio en
minifilmfestival under tre dagar i oktober. Hjo Filmstudio visade
filmerna Wienerdog, Fyren mellan haven och Moonlight. Till
filmerna såldes 74 stycken minifilmfestivalskort.
Filmstudion erhöll 5000:- i presentkort på ICA som tack för sitt
engagemang i invigningen av kommunen. Presentkorten lottades ut bland medlemmarna.
Utomhusbio
Den 5 augusti, för fjortonde året i rad, visade Hjo Filmstudio utomhusbio. Även i år var
Emma Stjernberg projektledare för utomhusbion. I år visades filmen
Lalaland, men inte på Stora Torget, som har varit brukligt sedan Hjo
Filmstudio började arrangera utomhusbio. I år visades utomhusbion i
stadsparken. Ett lyckat tilltag med många positiva kommentarer från
biobesökarna.
Ett 30-tal sponsorer borgade för att projektet ekonomiskt gick att
genomföra. Folkets hus och parker 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.

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.
Övrigt
Beträffande studions tillgångar per den 31/12 2017, 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 1 mars 2018
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