
 
 

 
 

 
 
Verksamhetsberättelse för Motala Filmstudio 2013 
 
Medlemmar i styrelsen har varit:  
Anna Nelson, ordförande 
Pia Widegren, sekreterare 
Anders Aronsson, kassör 
Malin Ekenberg, ledamot 
Robert Kronman, ledamot 
Barbro Strömberg, suppleant 
Tora Greiff, suppleant 
 
 
Till revisorer valdes Bo och Lena Strömberg. Pga privata omständigheter har 
revisorerna avgått och Bengt Öresjö har valts av styrelsen till ny revisor. 
 
Under året har 16 filmer visats, åtta på våren och åtta på hösten. Under våren 
genomgick biograf Royal en renovering och antal platser inne i biografen minskades 
med ca 50 platser. Detta medförde att vi inte hade platser på biografen till alla våra 
medlemmar. Vi bytte under pågående säsong visningsplats till Motala Convention 
Centre i Motala. Även under hösten har vi visat filmerna på till Motala Convention 
Centre. Under våren var kostnaden 240 kr för ett medlemskort. Ungdomspriset var 
150 kronor för ett kort. Motala kommuns medlemmar i personalklubben 
subventionerades med 90:-. Under hösten höjde vi priset för medlemskorten till 280:-, 
och 190:- för ungdomar. Betalning av medlemskorten sker nu endast via inbetalning 
till banken.  
 
Motala filmstudio har en hemsidan där vi lägger upp programmet, trailer på filmerna 
och information om filmstudion. På hemsidan redovisas även det betyg som 
medlemmarna sätter på filmerna direkt efter visningen.  
 
Under sommaren har Motala filmstudio haft ett samarbete med Motala kommun och 
Flimmer och visat utomhusbio. Filmen, Beasts of the Southern Wild, visades på en 
gräsplan vid Motala verkstad.  
 
Anna Nelson och Malin Ekenberg deltog på SFF:s årsmöte i Stockholm under april 
månad. Anna Nelson och Robert Kronman deltog på SFF:s filmhelg i Kivik i maj 
månad. Malin Ekenberg har deltagit i SFF:s förhandsvisningar i juni månad.  
 
Den ekonomiska rapporten hänvisas till kassörens rapport. 
 
Våren 2013 
Följande filmer visades: 
2/2  Jane Eyre 
9/2  Franska nerver 
16/2 Dogtooth 
1/3 Flickorna från Dagenham 
8/3 Poesi 



 
 

 
 

15/3 Benda Bilili 
22/3 Apflickorna 
29/3 The trip 
Antal medlemmar under våren var 139 st. 
 
 
 
Hösten 2013 
Följande filmer visades: 
19/9 Amour 
26/9 Rust and Bones 
3/10 Änglarnas andel 
10/10 Jiro dreams of sushi 
17/10 Pojken med cykeln 
31/10 Äta Sova Dö 
14/11 Den gröna cykeln 
21/11 Jakten 
 
Antalet medlemmar var under hösten 206 st. 
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Anna Nelson, ordförande 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


