
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

2020 
 

 

Precis som alla andra arrangörer av kulturevenemang har vår verksamhet under året 

kraftigt påverkats av den pågående pandemin. Föreningen Skövde Filmfestival har 

under hela 2020 sålt 155 medlemskort (medlemskort för 2019/2020 och 2020/21). Nu 

(20 jan 2021) har vi 126 medlemmar för 2020/21. På vår- och höstfilmerna hade 

föreningen 1342 besökare. Sport- och höstlovsfilmerna hade 256 besökare. 

Filmfestivalen blev inställd. Totalt har vi alltså sålt 1598 biljetter till föreningens 

filmvisningar under 2020.  
 

Föreningen har under det gångna året avverkat två säsonger (våren 2020 och  

hösten 2020) med 19.00-visningar, planerat för en liten 26:e filmfestival i november och 

visat höstlov- och sportlovsfilm. Vi har samarbetat med Finskt förvaltningsområde i 

Skövde  samt med Skövde Filmstudio och Skövde kommun. 
 

Styrelsens sammansättning 

Styrelsen bestod 2020 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) 

Bo Capaldi (suppleant, ansvarig för filmlogistik) 

Eric Hellgren (suppleant) 
 

Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2020,  

från mars 2020 till februari 2021.  

2020: 17/5, 7/6, 12/8, 10/9, 5/10, 27/10, 3/12 

2021: 7/1, 4/2 
 

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: 60 kr under våren och 80 kr från hösten 

Biljett för icke medlem: 90 kr under våren och 110 kr från hösten 

Biljett till lovfilmerna för barn: 40 eller 80 kr  

De finska barnfilmerna är gratisvisningar. 

Filmfestivalkortet 2020 skulle ha kostat 350 kr och gett möjlighet att se 12 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 2020 

Vi startade våren med att direktsända från invigningen av Göteborg Film Festival och 

visa deras invigningsfilm Psykos i Stockholm av Maria Bäck. Under våren hade vi 

planerat att visa 10 filmer, men den 17 mars beslutade vi att ställa in de sista fyra 

visningarna eftersom pandemiläget hade blivit så allvarligt. Våra besökare kunde se: 

Judy,  En komikers uppväxt, Monos, Knives Out, Parasit, Porträtt av en kvinna i 

brand, The Farewell och Jojo Rabbit. Vi ställde in två visningar. 
 



Hösten 2020 

Under hösten beslutade vi att visa åtta filmer mellan den 16 september och 8 november. 

Vi visste då att vi också måste begränsa antalet personer/visning till max 48, vilket 

gjorde att det aldrig skulle bli mer än max 50 i salongen. Våra medarbetare i kassa och 

salong har ju alltid en plats reserverad i salongen. Den planeringen höll fram till den 30 

oktober då Folkhälsomyndigheten kom med nya restriktioner och vi ställde in alla 

visningar från den 1 november. Vi visade följande filmer: Unga kvinnor, De ovanliga, 

En vit, vit dag, Emma, La belle époque, Barn och The Peanut Butter Falcon. 

Ytterligare en film fanns i vårt höstprogram, men visningen kunde inte genomföras.  
    

Sport- och höstlovsfilm 

Sportlovsfilmerna var 2020 Förfärliga snömannen och Fåret Shaun - Farmageddon. 

Höstlovsfilmerna var Pelle Svanslös och Framåt. 
 

Finsk film 

I samarbete med Finskt förvaltningsområde visade vi under våren Mitt hjärta är 

finskt samt barnfilmen När jag blev stulen andra veckan i juni. Två finska filmer 

blev inställda på grund av pandemin. 

   De finska höstfilmerna var Mitt hjärta är finskt, Marias paradis och Människans 

lott. Den finska barnfilmen på höstlovet var Risto Rappare och en falsk Vincent. 

Även på hösten blev vi tvungna att ställa in två visningar.  
 

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.  
 

I samarbete med Göteborg Film Festival visade vi direktsändningen från deras 

invigning samt deras invigningsfilm för det förmånliga biljettpriset 40 kr inklusive 

festivalpass. Festivalpasset är obligatoriskt för den som vill se filmer på plats i Göteborg 

och kostar normalt 50 kr.  
 

Biograf Odeon ingår sedan åtta 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 skulle ha ägt rum den 13 - 22 november. Vi planerade för 

en liten filmfestival med totalt 12 filmer och max 48 personer i salongen per visning. 

Allt var klart för att genomföra festivalen: biografen och filmerna var bokade, 

programmen var tryckta, adressetiketterna utskrivna. Då kom de skärpta restriktionerna 

från Folkhälsomyndigheten och Skövde Kulturhus stängde bland annat Odeon.  
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