
 

 

 

 
      

 

Verksamhetsberättelse 2014 
 

Styrelsen utgår från den verksamhetsplan som årsmötet i april 2014 fastställde. Texten från 

planen är inklippt kursiv stil nedan, därefter kommer styrelsens kommentarer! 

Planerad verksamhet 

Föreningen vill visa film i Farsta och organisera samtal efter filmerna. Föreningen försöker göra 
repertoaren så varierande som möjligt. Vi planerar för 5 filmer på både vår- och hösttermin. Av dessa 
vill vi varje termin visa en dokumentär, en barnfilm, en svensk, en känd storfilm och en utländsk film.  

Följande verksamhet har genomförts. 

19/1 svenskt drama från 2013 Känn ingen sorg 

23/2 saudiarabiskt dram från 2012 Den gröna cykeln 

6/4 kanadensisk dokumentär 2012 Stories We Tell, med samtal  

4/5 svenskt drama från 2013 Vi är bäst 

25/5 brittisk dramakomedi från 2013 Philomena 

28/9 amerikansk dokumenträ från 2013 Blackfish, med samtal  

4/10 svensk dramakomedi från 2013 Hotell 

19/10 amerikansk drama från 2013 12 Years A Slave,  med samtal 

9/11 animerad film från 2013 Frost 

30/11 brittiskt drama från 2013 The Selfish Giant 

Mer information om filmerna finns på föreningens hemsida http;//fanfaren.wordpress.se 

 

Antal besökare per föreställning 2014: 

14-01-19 14-02-23 14-04-06 14-05-04 14-05-25 14-09-07 14-09-28 14-10-19 14-11-09 14-11-30 

76 64 52 48 50 33 35 34 26 37 
 

Styrelsen har följt planen med varierande utbud av filmer, samtal efter vissa. Vi har plats för 

många fler medlemmar och filmbesökare så medlemsrekrytering och information kräver mer 

insatser. Många invånare i Farstaområdet frågar efter en bio i Farsta, vi har en! 
 

Hur ska vi arbeta för att nå fler medlemmar? 
Inför varje säsong gör vi ett utskick till alla medlemmar. Vi arbetar aktivt med e-post, hemsidan och 
facebook. Vi annonserar i Mitt i söderort och Mitt Farsta samt brukar få komma med på 
stadsdelsförvaltningens info om kulturaktiviteter i Farsta.  
 
Annonseringarna i Mitt i söderort är mycket viktig för att nå nya medlemmar. Annonserna är viktiga 
och under 2014 planerar vi en annons inför vårterminen och minst en annons inför höstterminen.   



 
Eftersom vi är en filmklubb och inte har rätt att sälja biljetter bygger verksamheten på att de som 
deltar blir medlemmar. Genom vår marknadsföring vill vi nå så många Farstabor som möjligt – för att 
de ska bli medlemmar!  Årsmötet 2013 beslutade att höja medlemsavgiften från 120 kronor till 200 
kronor per år. Samtidigt beslutades att de som blir medlemmar på hösten ska betala endast 100 
kronor för sitt medlemskap. Vi kommer att utvärdera effekterna på verksamheten och ekonomin 
under 2014. 
 
Verksamhet som har genomförts 
Informationen om filmklubben och våra filmer har fortsatt enligt ovan. Inför 2015 diskuterar vi att 
använda den nya Tidningen Farsta/Sköndal dit även Stadsdelsförvaltningen flyttat många av sina 
annonser. Föreningen måste få fler medlemmar och fler besökare! Styrelsen vill ha flera tips och flera 
engagerade i detta! 
 
I slutet av år 2014 fick vi ett nytt problem! När vi skulle boka Kulturskolans Vår Teaterlokal för 2015 
meddelade de att vi inte kunde boka då nya regler övervägdes. Trots flera kontakter fick vi inga 
tydliga besked. Styrelsen beslöt därför att inte ta in medlemsavgifter för 2015 utan avvakta besked. 
Sent fick vi besked att vi skulle få hyra lokalen, dock först efter kontakter med ordföranden i 
Kulturnämnden borgarrådet Roger Mogert. Dialogen med Kulturskolan, Kulturnämnden, 
Stadsdelsnämnden och förvaltningarna måste fortsätta så att vi får en långsiktig lösning.  
 
Styrelsen har med denna osäkerhet i botten, inte för avsikt att föreslå förändringar av 
medlemsavgiften för 2015. Styrelsen har ansökt om oförändrat bidrag från Farsta Stadsdelsnämnd, 
dvs 15 000 kr.  
 
Styrelsens har under året bestått av: 
Maria Asplund Sandell, ordförande 
Ingela Håkansson, kassör 
Petra Sundström, ledamot 
Karin Kihlström, ledamot 
Christina Bäck, ersättare 
 
Styrelsen vet att många efterfrågar bio i Farsta, vi vill därför kämpa på så att föreningens verksamhet 
utvecklas med fler medlemmar och besökare. Föreningen startade 2007 på initiativ av 
Kulturföreningen Kaffe, ABF Stockholm och Kulturskolan Farsta. Vi tackar alla medlemmar, Farsta 
Stadsdelsnämnd och förvaltning samt ABF Stockholm för allt stöd under 2014. 
 
Farsta  den 26 februari 2015 
 
 
Styrelsen 
 
 


