Verksamhetsplan 2022 - Föreningen Skövde Filmfestival
Våren 2022
• Tio filmer som visas två gånger (onsdag och söndag)
• Två barnfilmer på tisdag och torsdag under sportlovet
• Tre finska filmer i samarbete med Finskt förvaltningsområde, Skövde
• En finsk barnfilm på onsdag under sportlovet
• En barnfilm som vi visar tillsammans med Skövde Filmstudio (Kulturkul)
Sommaren 2022.
• Vi hoppas att cykelbioprojektet fortsätter och då vill vi gärna vara med
och visa en utomhusbioföreställning på lämplig plats.
• Vara medarrangör av en utomhusvisning av 12 Bragder i Södra Ryd
Hösten 2022
• Tio filmer som visas två gånger (onsdagsvisning + söndagsvisning)
• Två barnfilmer på tisdag och torsdag under höstlovet
• Tre finska filmer i samarbete med Finskt förvaltningsområde, Skövde
• En finsk barnfilm på fredag under höstlovet
• Skövdes tjugosjunde filmfestival preliminärt 11 - 20 november:
Vi planerar för att filmfestivalen förutom film och kringarrangemang runt
filmerna också kan innehålla en filmworkshop där vi utan kostnad
erbjuder barn mellan 8 - 14 år att göra film och visa sina filmer på bio.
Samarbetspartners:
- Vi samarbetar med Skövde Filmstudio för att vi tillsammans ska ge ett brett och
varierat filmutbud och arrangerar tillsammans kulturkul för barn.
- Skövde kommer att vara en av Göteborgs Filmfestivals Filmårskommuner 2023
och under 2022 kommer vi att träffa kulturansvariga i kommunen för att planera.
- Våra filmvisningar kommer att vara en del av utbudet under kulturveckan 19-26
oktober, och vi deltar också återkommande i möten och samtal med kommunen och
andra kulturföreningar.
- Vi samarbetar med Biografcentralen när det gäller vårt webbaserade
kassasystem och vår online-försäljning av biljetter och ibland när det gäller
repertoar.
- Vi är anslutna till ett biografnätverk som heter Europa Cinemas, vilket innebär att
vi får 1€ per biljett när vi visar film som inte är svensk- eller engelskspråkig.
- Vi samarbetar med ABF.

Budgetförslag 2022 - Föreningen Skövde Filmfestival
Siffrorna utgår från att vi under 2022 i stort sett kan återgå till normal
verksamhet i Odeonbiografen.
Intäkter:
Festivalkort
Medlemskort
Biljetter
Bidrag ABF
Bidrag Europa Cinemas
Bidrag Skövde kommun
Summa

Kostnader:
Filmhyror
Biografhyra

21 000
28 000
170 000
15 000
13 000
150 000
397 000

150 000
104 000 - 152 000 (beroende på hur mycket i
hyra under festivalen)
Trycksaker/Porto
60 000
Festivalarrangemang (27:e festivalen) 25 000
Årsmöte/styrelsemöten
8 500
Studieresor/kurser
4 500
Kontorskostnader
10 000
Reklam
8 000
Arvode/arb givaravg
10 000
Loomis
1 000
Veezi/Klarna/Nets
17 000
Övrigt
4 000
Summa
402 000 - 450 000

