
Föreningen Skövde Filmfestival 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 
 
 

2022 började med visningar av fyra filmer som påverkades av Covid-restriktioner så att 
vi inte kunde släppa in fler än 50 personer per film men från den 9 februari kunde vi 
visa film utan restriktioner.  
 
Medlemmar 
Under 2022 sålde vi 8 medlemskort för barn (10 kr), 9 medlemskort för student (40 kr) 
och 333 medlemskort för vuxna. Dessutom har vi 10 medarbetare som får ett 
medlemskort liksom 8 medlemskap för oss i styrelsen.  OBS! Detta gäller medlemskap 
under två olika medlemskapsår eftersom medlemskorten gäller augusti - maj.   
 
Besökare 
Under våren tittade 1066 personer på våra filmer för vuxna och 113 personer såg våra 
tre sportlovsfilmer samt en Kulturkulfilm i april. Våra höstfilmer hade 989 besökare och 
104 personer såg våra höstlovsfilmer på Odeon. Dessutom visade vi utomhusbio uppe 
på Billingen dit ett hundratal barn med familjer tog sig. Till festivalens filmer skrevs 863 
biljetter ut.  53 personer hade festivalkort och använde sitt festivalkort till ca 450 
biljetter, vilket innebär att en person med festivalkort gick på i genomsnitt drygt 8 
filmer. 
 
Samarbeten 
Under 2022 har vi samarbetat med Finskt förvaltningsområde i Skövde och visat 6 
filmer för vuxna och 2 barnfilmer under året. Tillsammans med Skövde Filmstudio och 
Kulturkul (Skövde kommun) bjöd vi på en barnfilm en lördag i april. 
   Under året har vi blivit medlemmar i Folkets Hus och Parker och då får vi dels 
möjlighet att visa utomhusbio i Helensparken och dels erbjöds vi en visning av en 
ukrainsk film på ukrainska.  
   Den 4 november visade vi i samarbete med Billingen Skövde kortfilmer i skogen 
bredvid Billingetrollets grotta, dit många barnfamiljer kom.  
   Vi får verksamhetsbidrag från Skövde kommun och har regelbundet kontakt med 
tjänstemän i Kulturhuset och i kommunen för att planera genomförandet av våra 
visningar.  
   Vi är anslutna till ABF och får ett arrangemangsbidrag från dem, samt får våra filmer 
marknadsförda via deras hemsida.  
   Biograf Odeon ingår sedan nio år i ett mininätverk tillsammans med Röda kvarn i Borås 

och Arenan i Karlstad, vilket innebär att vi med hjälp av Biografcentralen får ett extra bidrag 

från Europa Cinemas för de europeiska filmer vi visar, vilka varken är svensk- eller 
engelskspråkiga.  

  

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen bestod 2022 av följande personer (funktioner och ansvarsområden):  

Berit Lidell (ordförande, ansvarig för trycksaker och medarbetare),  

Henrik Hedin (vice ordförande, leder repertoargruppen) 

Inger Jonsson (kassör, ansvarig för medlemsregister) 

Anne Sundström Larsson (sekreterare) 

Eric Hellgren (ledamot, delansvarig för evenemangskalendern, medlem i repertoargruppen) 

Bo Capaldi (ledamot, medlem i repertoargruppen, ansvarig för filmlogistik) 

Lisa Enroth (suppleant, medlem i repertoargruppen) 

Marika Ekström (suppleant) 



 

Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2022, från mars 

2022 till februari 2023: 

2022:  27/3 (beslut om firmatecknare), 18/4, 15/5, 7/6, 22/8, 12/9, 13/10, 7/11, 

 30/11(extramöte om SM-veckan), 14/12 

2023: 16/1, 16/2 

Dessutom har vi två medarbetare utanför styrelsen, Jonatan Alvarsson och Birgitta Johansson 

som hjälper oss med hemsidan och våra e-postprogram respektive bokföring och bokslut.  

 

Medlemskap och biljettpriser 

Våra priser har varit desamma som föregående år.  

Medlemskap: 80 kr, 40 kr (studerande) och 10 kr (barn t.o.m. 15 år) 

Medlemsbiljett och filmfestivalbiljett: 80 kr  

Biljett för icke medlem: 110 kr  

Biljett till lovfilmerna för barn: 40 kr. De finska barnfilmerna är gratisvisningar 

Filmfestivalkortet 2022 kostade 350 kr och gav möjlighet att se 21 filmer.   

De finskspråkiga vuxenfilmer vi visar i samarbete med finskt förvaltningsområde har 

biljettpriserna 50 kr för den som är medlem i vår förening och ordinarie pris är 70 kr.   

 

Vårfilmer 

Vi visade tio filmer för vuxna på onsdagar/söndagar från den 26 januari till den 3 april, samt 

tre finska filmer. Filmerna som lockade flest besökare var Världens värsta människa (100), 

Drottning Margareta (99) och House of Gucci (98). 

 

I samarbete med Göteborg Film Festival visade vi också två filmer. Först invigningsfilmen Så 

jävla easy going och dessutom 12 Bragder, en film som spelats in i Södra Ryd i regi av Izer 

Aliu. 12 Bragder lockade 147 personer till tre visningar, vilket faktiskt var två helt utsålda 

visningar eftersom detta ägde rum under Covid19-reglerna som endast tillät 50 personer i 

biografen.  

 

Sportlovsfilmer 

Som vanligt visade vi tre barnfilmer på sportlovet och i samarbete med Skövde Filmstudio 

och Kulturkul visade vi också Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen 

en lördag i april. Då erbjöd vi också alla besökare att bli sminkade till ett av djuren i skogen.  

 

Cykelbio 

Även sommaren 2022 anmälde vi vårt intresse för att visa en utomhusbio, och den 24 augusti 

visade vi Tisdagsklubben i Helensparken. 159 personer kom med sin stol och såg filmen. Vi 

hade återigen tur med vädret. Butiken Myrstacken hade öppet och Helensgården erbjöd en 

middagsbuffé innan filmen. Buffén blev inställd på grund av för få bokningar.  

 

Höstfilmer 

Vi visade tio filmer på onsdags-söndagsvisningar mellan den 31 augusti och den 6 november, 

och i samarbete med Finskt förvaltningsområde Skövde visade vi ytterligare tre filmer på 

måndagar. Störst publik lockade Mothering Sunday (118 biljetter), The Lost Daughter (80) 

och Utsökt (78). Vi hade problem med en onsdagsvisningen av Mothering Sunday där det 

aldrig dök upp någon maskinist och de personer som hade biljett fick välja mellan att byta till 

söndagsvisningen, få pengarna tillbaka eller att byta in biljetten mot en annan film.  

 

Höstlovsfilmer 

Under höstlovet 2022 visade vi fem olika filmer. I Odeon visade vi som vanligt film på tisdag, 

torsdag och fredag.  

 

Vi fick också ett erbjudande om att visa en ukrainsk tecknad film, Gulliver Returns, på 



ukrainska med ukrainska flyktingar i Skövdeområdet som målgrupp. Med hjälp av Elena 

Blom kunde vi gå ut med inbjudan till en gratis visning av filmen. Vi bjöd också på buss tur 

och retur Södra Ryd och Skultorp. Det kom också bilar med ukrainare från Tibro. Totalt såg 

100 personer filmen.  

 

På fredag den 4 november bjöd vi på tre kortfilmer om Alfons Åberg i skogen vid 

Billingetrollets grotta tillsammans med Billingen Skövde. Billingen Skövde stod för 

teknikhyra och gratis popcorn. Vi uppskattade att vi även där hade en biopublik på minst 100 

barn och vuxna.  

 

Filmfestival 2022 

Den tjugosjunde filmfestivalen genomfördes 11-20 november. Vi visade 21 olika filmer samt 

två kortfilmer av Linus Almqvist. Invigningen inleddes med att alla med biljett till 

invigningen serverades snittar från Götasalen, mousserande äppledryck från Rudenstams och 

kunde mingla i foajén med bekanta och okända filmvänner. Invigare var Klas Wiljergård 

bördig från Falköping och känd från filmer som Tisdagsklubben, Min pappa Marianne och 

En man som heter Ove. Invigningsfilm var den danska filmen Rose, som hade 

Sverigepremiär just denna kväll. Invigningen och Rose lockade 139 besökare. Bland de 

övriga festivalfilmerna drog dessa tre filmer flest besökare: Där kräftorna sjunger (76), 

Moonage Daydream (65) och Lamm (64).  

Vi hade specialprogram i anslutning till tre olika filmer. 

1) Serietecknaren Nicolas Krizan pratade om Läderlappens historia både som seriefigur och 

som filmkaraktär. Därefter visade vi filmen Batman. Nicolas var också 

Skaraborgsambassadör för Seriefest i Väst som ägde rum i slutet av oktober.  

2) Thom Britten-Austin presenterade sin andra film om ångfartyget Per Brahes förlisning. 

Denna film, Perilous Passage - A return Journey handlar om hur fartyget bärgades fyra år 

efter att det sjönk och om rättegången/sjöförklaringen efter förlisningen.  

3) Högskolestudenten Maja Wallemyr lärde oss mer om manga och anime innan vi såg den 

japanska filmen Belle.  
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