Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

Föreningen Skövde Filmfestival har under hela 2019 sålt 557 medlemskort (medlemskort
för 2018/2019 och 2019/20). Nu (10 feb 2020) har vi 528 medlemmar för 2019/20. På
vår- och höstfilmerna hade föreningen 2453 besökare. Sport- och höstlovsfilmerna hade
348 besökare. Filmfestivalen lockade 1673 besökare. Totalt har vi alltså sålt 4474
biljetter till föreningens filmvisningar under 2019.
Föreningen har under det gångna året avverkat två säsonger (våren 2019 och
hösten 2019) med 19.00-visningar, arrangerat vår 25:e filmfestival i november och visat
höstlov- och sportlovsfilm, samt samarbetat med finskt förvaltningsområde i Skövde
samt med Skövde Filmstudio och Skövde kommun.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen bestod 2019 av följande personer med dessa funktioner och ansvarsområden.
Berit Lidell (ordförande, ansvarig för pappersprogram och affischer),
Henrik Hedin (vice ordförande, leder repertoargruppen)
Inger Jonsson (kassör)
Anne Sundström Larsson (sekreterare)
Gunilla Ceder (ledamot, ansvarig för kontakter med Next Skövde och evenemangskalendern)
Janne Holmblad (ledamot, ansvarig för medlemsregister)
Anna Lessmark (suppleant, ansvarig för marknadsföring på sociala medier)
Bo Capaldi (suppleant, ansvarig för filmlogistik)
Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2019,
från mars 2019 till mars 2020.
2019: 17/3, 2/4, 7/5, 13/8, 11/9, 8/10, 27/11
2020: 16/1, 5/3
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). Inför
filmfestivalen hade vi också en festivalgrupp som bestod av Bo Capaldi, Anna Lessmark
och Manne Ryttman.
Medlemskap och biljettpriser
Medlemskap: 80 kr
Medlemsbiljett och filmfestivalbiljett: 60 kr
Biljett för icke medlem: 90 kr
Biljett till lovfilmerna för barn: 40 kr
De finska barnfilmerna är gratisvisningar.
Filmfestivalkortet kostade 350 kr och gav möjlighet att se 30 olika 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.
Våren 2019
Vi startade våren med att direktsända från invigningen av Göteborg Film Festival och
visa deras finska invigningsfilm Aurora av Miia Tervo. Under våren arrangerades 20
visningar av tio filmer. Våra besökare kunde se:
Christopher Robin och Nalle Puh, Colette, Blaze, Transit, The Wife, Blindspotting,
Green Book, Shoplifters, Alla vet och The Favourite. Vi skulle egentligen ha visat
Welcome to Marwen, men den filmen drogs tillbaka av den svenska distributören och vi

ersatte den med Alla vet.
Hösten 2019
Under hösten arrangerades 19-visningar av tio filmer. Vi visade följande filmer:
Hjärter Dam, Rocketman, Sonja, Den skyldige, Flykten från DDR,
Den siste gentlemannen, Yesterday, Stockholm, Kungen av Atlantis och
Fisherman's Friends.
Sport- och höstlovsfilm
Sportlovsfilmerna var 2019 Pettson och Findus - Findus flyttar hemifrån och
Stora stygga räven. Höstlovsfilmerna var Draktränaren 3 och Klara ko och äppeltjuven.
Finsk film
I samarbete med Finskt förvaltningsområde visade vi under våren Olavi Vira - en
oförglömlig röst, En heavy resa och Aldrig mer samt barnfilmen Ada, Glada och
sömnklockan.
De finska höstfilmerna var Glada tider, kverulanten, Det egna landet och Jullandet.
Den finska barnfilmen på höstlovet var Risto Rappare och spännisen.
Göteborg Film Festival
Vi har haft kontakt med både Josefine Hardstedt och Erika Olsson från Göteborg
Film Festival vid ett flertal tillfällen. Precis som flera tidigare år visade vi en
direktsändning från invigningen av Göteborgs filmfestival och visade sedan den kortfilm
och långfilm som invigde deras festival. Under sportlovet erbjöd vi också en gratis
filmworkshop för barn födda 2006-2010. Filmworkshopen leddes av Martin Sjögren
och Mattias Jonsson från Barnfilmskolan i Göteborg. De filmer barnen gjort visades
sedan vid en visning för barnens familjer och vänner i Odeon. Josefine Hardstedt var en
av de inbjudna gästerna vid invigningen av vår filmfestival.
Övriga samarbetspartners
Vi får bidrag från Skövde kommun för att kunna fortsätta med att visa ett bra och
varierat utbud av filmer, och har kontakt med kommunens kulturstrateg, Sanjin
Pejkovic.
Vi är anslutna till ABF och får ett arrangemangsbidrag från dem, samt får våra filmer
marknadsförda via deras hemsida.
Biograf Odeon ingår sedan 8 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 för de europeiska filmer vi visar, vilka varken är svensk- eller engelskspråkiga,
från Europa Cinemas.
Den tjugofemte filmfestival
Den tjugofemte filmfestivalen gick av stapeln 8 - 17 november. Vi sålde 64 festivalkort,
och ytterligare 19 delades ut till styrelseledamöter och medarbetare. Alla medarbetare
som fullgör tre arbetspass eller mer under festivalen får ett festivalkort.
De tre mest besökta filmerna under filmfestivalen var:
Roxane (119 + 47, två visningar)
Smärta och ära (100)
Ut och stjäla hästar (97)
I genomsnitt sågs varje film av 56 personer.
En tredjedel av våra festivalfilmer var regisserade av kvinnor och vi hade också två
kvinnliga regissörer på besök. Bodil Tingsby visade sin film Emilie - Sveriges

främsta författare, och berättade både om filmen och om filmens huvudperson,
Emilie Flygare Carlén. Vår franska invigningsfilm, Roxane, är också regisserad av
en kvinna, Mélanie Auffret. Hon gästade oss i samband med den andra visningen
av Roxane. Kultur i Väst hjälpte till att finansiera de båda regissörsbesöken.
För att fira vår tjugofemte festival hade vi också tagit fram en speciell
festivaltablettask, så att alla festivalbesökare fick en tablettask med sig in som
biogodis - precis som alla besökare på de ordinarie filmerna får.
Bo Capaldi, Anna Lessmark och Manne Ryttman planerade och genomförde en
filmquiz med fina priser öppen för alla filmintresserade. Fyra lag deltog.
Vi genomförde även under filmfestivalen en filmworkshop för barn födda 20062010. Den här gången leddes workshopen av våra medlemmar Bo Capaldi, Evelina
Åsgård och Katarina Bremsjö. Barnens filmer visades sedan för en publik de
själva bjudit in.
Kurs i digital marknadsföring för biografer
Bo Capaldi, Gunilla Ceder och Anna Lessmark går under hösten 2019 och våren 2020
en kurs i marknadsföring, vilken är riktad just mot biografer. Kursen ges av
Biografcentralen, och betalas delvis av bidrag från Svenska Filminstitutet.
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