
Verksamhetsberättelse för Motala Filmstudio 2009 
 
Medlemmar i styrelsen har varit: 
Barbro Strömberg, ordförande 
Anna Nelson, sekreterare 
Johan Lewholt, kassör 
Sören Johnstone, ledamot 
Jan Kindå, ledamot 
 
Under året har 18 filmer visats. I det ordinarie programmet visades åtta på våren och åtta på 
hösten. Utöver detta visades två filmer i samband med Motala kulturhelg som var 3-4 oktober. 
Filmerna har visats på biograf Royal på torsdagar klockan 18.30, med undantag för filmer som 
varit längre än två timmar då filmerna har börjat 18.00. Säsongspriset har varit 240 kronor för 
samtliga filmer, för ungdomar under 20 var priset 150 kronor. Motala kommunanställdas 
personalklubb har subventionerat säsongspriset med 90 kronor.  
 
Biblioteket har sålt medlemskort från 2-3 veckor före och fram till den första filmvisningen. 
Medlemskort har sedan sålts i samband med filmerna på biograf Royal. Fr.o.m. 2009 har 
medlemmarna också haft möjlighet att betala direkt till filmstudions bankgiro, vilket endast elva 
stycken gjorde på våren och sex stycken på hösten. Inför varje säsong har filmerna annonserats i 
Motala Tidning och Östgöta Correspondenten vid två tillfällen. Program har skickats till samtliga 
medlemmar samt delats ut på kommunens gymnasieskolor, Bona folkhögskola och biblioteket.  
 
Filmstudions medlemmar har fått möjlighet att betygsätta programmet genom en blankett som 
delats ut i slutet av säsongen. Resultatet har sammanställts och redovisats i det kommande 
filmprogrammet. Johan Lewholt har varit på Sveriges Förenade Filmstudios årsmöte 18 april 
samt på SFF:s informationsvisningar 10-14 juni. Kommunalt verksamhetsbidrag har erhållits från 
Motala kommun med 11 000 kronor. För den ekonomiska redovisningen i övrigt hänvisas till 
kassörens rapport. 
 
Våren 
 
Följande filmer visades 
22/1 Fjärilen i glaskupan 
29/1 Reservation road 
5/2 Couscous 
12/2 It´s a free world 
26/2 Things we lost in the fire 
5/3 Tuyas bröllop 
12/3 Vicky Christina Barcelona 
19/3 Maria Larssons eviga ögonblick 
 
Antalet medlemmar var 162 stycken varav 76 stycken var subventionerade av Motala 
kommunanställdas personalklubb. Antalet ungdomsmedlemmar var 1 stycken.  
 
 
 
 



Hösten  
 
Följande filmer visades 
24/9 De ofrivilliga 
1/10 Sommarminnen 
3/10 The visitor 
4/10 Vågen 
8/10 Baader Meinhof-koplexet 
15/10 En lanthandel i Provence 
22/10 Buddha föll av skam 
5/11 Burn after reading 
12/11 Happy-go-lucky 
19/11 Revolutionary road 
 
Antalet medlemmar var 162 stycken varav 62 var subventionerade av Motala kommunanställdas 
personalklubb. Det var inga ungdomsmedlemmar utöver 8 elever från Carlsunds 
Utbildningscentrums kurs i filmkunskap.  
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