
Verksamhetsberättelse för Motala Filmstudio 2011 
 
Medlemmar i styrelsen har varit: 
Anna Nelson, ordförande 
Pia Widegren, sekreterare 
Anders Aronsson, kassör 
Malin Ekenberg, ledamot 
 
Revisorer har Lena Enqvist Strömberg och Bo Strömberg varit. 
 
Under året har 16 filmer visats. I det ordinarie programmet visades åtta på våren och åtta på 
hösten. Filmerna har visats på biograf Royal på torsdagar klockan 18.30. 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. Ytterligare 
två filmer har visats under en helg då vi hade regionsmöte för Sveriges förenade filmstudios. 
 
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. Program har 
skickats till samtliga medlemmar samt delats ut på kommunens gymnasieskolor, Bona 
folkhögskola och Motala och Vadstena biblioteket.  Vi har även vår hemsida 
www.motalafilmstudio.se uppdaterad så att intresserade kan få information på ett snabbt sätt. 
 
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 och på filmstudions hemsida.  
 
Filmstudion har också påbörjat ett samarbete med undomscentrat Hallen om en 
ungdomsfilmstudio. De har under våren och hösten visat film i ungdomsfilmstudions regi. 
Efter filmvisningen har det varit diskussion och fika. 
 
Under sommaren har Motala filmstudio i samarbete med Motala kommun och Flimmer även 
visat utomhusbio vid ett tillfälle. Under kvällen visades två filmer, ena filmen mer riktad till 
vuxna och den andra filmen mer riktad till ungdomar. Vi fick mycket positiv respons på detta 
arrangemang. 
 
I Oktober månad hölls en regionsträff för olika filmstudios i Motala. Ett tjugotal personer 
träffades under en helg för givande diskussioner och filmvisning. Filmerna visades även för 
Motala filmstudios medlemmar. Vi fick även under denna helg många nya idéer till vår 
filmstudio. 
 
Anna Nelson och Robert Kronman har varit på SFF:s  filmhelg i Kivik i maj månad. Malin 
Ekenberg har deltagit på förhandsvisningar i Stockholm under juni månad. Kommunalt 
verksamhetsbidrag har erhållits från Motala kommun med 11 000 kronor och 22350:- till 
utomhusbiovisningen.. För den ekonomiska redovisningen i övrigt hänvisas till kassörens 
rapport. 
 
 
 
 



 
Våren 
 
Följande filmer visades 
27/1 An education 
3/2  Miraklet i Lourdes 
10/2 Första dagen på resten av ditt liv 
17/2 Social network 
3/3 Mary & Max 
10/3 Avsked 
17/3 Igelkotten 
24/3 Till det som är vackert 
 
 
Antalet medlemmar var 181 stycken varav 74 stycken var subventionerade av Motala 
kommunanställdas personalklubb. Antalet ungdomsmedlemmar var 3 stycken.  
 
Hösten  
 
Följande filmer visades: 
15/9  Hämnden 
22/9  Mademoiselle Chambon 
29/9 The kids are allright 
6/10 Den nakna mannen 
13/10  I ondskans tjänst 
20/10  En italiensk familj på gränsen till sammanbrott 
10/11 Winters Bone 
17/11 Jag har älskat dig så länge 
 
 
Antalet medlemmar var 193 stycken varav 75 var subventionerade av Motala 
kommunanställdas personalklubb. Antalet ungdomsmedlemmar var 3 stycken. 
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