
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 
 

 

 

Vår verksamhet under året har kraftigt påverkats av den pågående pandemin. Under 

perioden januari till juli 2021 var Kulturhuset stängt och därmed hade vi inga aktiviteter 

under våren med undantag för ett digitalt årsmöte den 21 mars. Under hösten kunde vi 

genomföra alla visningar men med begränsat antal besökare och krav på avstånd. 

Föreningen Skövde Filmfestival har under hela 2021 sålt 329 medlemskort. På 

höstfilmerna hade föreningen 982 besökare. Höstlovsfilmerna hade 28 besökare. Under 

filmfestivalen 2021 sålde vi 48 festivalkort och skrev ut 15 festivalkort till medarbetare 

och styrelse. Till festivalens filmer såldes 1003 biljetter. Totalt har vi alltså sålt 2013 

biljetter till föreningens filmvisningar under 2021.  
 

Vi har samarbetat med Finskt förvaltningsområde i Skövde, med ABF, med Folkets 

Hus och Parker, med Kultur i Väst samt med Skövde Filmstudio och Skövde 

kommun. 
 

Styrelsens sammansättning 

Styrelsen bestod 2021 av följande personer (funktioner och ansvarsområden):  

Berit Lidell (ordförande, ansvarig för pappersprogram, affischer, medarbetare och 

medlemsregister),  

Henrik Hedin (vice ordförande, leder repertoargruppen) 

Inger Jonsson (kassör) 

Anne Sundström Larsson (sekreterare) 

Gunilla Ceder (ledamot) 

Bo Capaldi (ledamot, ansvarig för filmlogistik) 

Eric Hellgren (suppleant, delansvarig för evenemangskalendern, medlem i 

repertoargruppen) 

Lisa Enroth (suppleant, medlem i repertoargruppen) 
 

Styrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2020,  

från mars 2021 till februari 2022.  

2021: 21/3, 22/4, 16/5, 11/8, 13/9, 7/10, 8/11, 13/12 

2022: 19/1, 21/2 
 

Utanför styrelsen har vi också hjälp av Jonatan Alvarsson (webb och digitala affischer) 

och Birgitta Johansson (stöd och råd när det gäller bokföring och bokslut).  
 

Medlemskap och biljettpriser 

Medlemskap: 80 kr 

Medlemsbiljett och filmfestivalbiljett: 80 kr 

Biljett för icke medlem: 110 kr 

Biljett till lovfilmerna för barn: 40 eller 80 kr  

De finska barnfilmerna är gratisvisningar. 

Filmfestivalkortet 2021 kostade 350 kr och gav möjlighet att se 21 filmer.  

De 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.  
 

Cykelbio 

Vi tackade ja till ett erbjudande att vara ett turnéstopp för en utomhusbioturné som 

arrangerades av Folkets Hus och Parker väst tillsammans med Kultur i Väst. Vi 

valde att genomföra visningen i Helensparken, vilken är en trevlig sommarbiosalong. 

Cykelbion med visningen av En del av mitt hjärta blev som en höstupptakt och en 



gratisbonus till våra medlemmar och andra intresserade. 70 personer kom trots att regnet 

öste ner någon timma innan visningen.  
 

Höstfilmerna 

Våra öppna visningar på onsdags-, söndags- och vissa måndagskvällar sträckte sig från 

den 1 september till den 29 november. Vi visade totalt tio filmer på onsdag/söndag samt 

fem finska filmer på måndagar. Filmerna som lockade flest besökare var  

The Father (161 biljetter), Nomadland (108 biljetter) och En runda till (105 biljetter) 

 

Höstlovet 

Höstlovsfilmerna 2021 var Apstjärnan och Tottori! Sommaren vi blev superhjältar. 

Den finska barnfilmen blev inställd på grund av problem med överföringen av filmen till 

oss. Den 4 och 5 november visade vi utomhusbio för barn vid Billingetrollets grotta i 

samarbete med Skövde kommun. Inomhusvisningarna lockade inte många besökare men de 

två visningarna av film utomhus i granskogsbacken var desto mer välbesökta med minst 

200 barn och vuxna.  
 

Finsk film 

I samarbete med Finskt förvaltningsområde visade vi under hösten Sånger om kärlek 

(2 visningar), Sällskapssspelet, Eden, Potatis (festivalfilm) och Den första snön. 

 

Övriga samarbetspartners 

Vi får bidrag från Skövde kommun för att kunna fortsätta att visa ett bra och varierat 

utbud av filmer, och har regelbundet kontakt med flera personer i Kulturhuset och i 

kommunen för att både säkra genomförandet av våra visningar och planera framåt. 
 

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. 
 

Den tjugosjätte filmfestivalen 

Den tjugosjätte filmfestivalen ägde rum den 12 - 21 november. Vi visade 21 olika 

filmer. Vi valde att enbart visa en film per vardagskväll med undantag för en av 

fredagskvällarna. Premiärfilm var Tigrar i regi av Ronnie Sandhal och regissören var 

också vår invigningstalare då han i en specialinspelning för oss berättade om filmen och 

om nästa projekt, som är Perfect, en film om en kvinnlig amerikansk gymnast. De tre 

filmer som lockade flest besökare var Tigrar (108 personer), Ödesnatten på Vättern 

(79 personer) och Respect (78 personer). Filmen om när ångfartyget Per Brahe gick 

under på Vättern, Ödesnatten på Vättern, presenterades av filmens regissör, Thom 

Britten-Austin.  
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