
 

 

 

 
      

Verksamhetsberättelse för 2015 
Styrelsen utgår från den verksamhetsplan som årsmötet 1 mars 2015 fastställde. Texten från planen 
är inklippt kursiv stil nedan, därefter kommer styrelsens kommentarer! 

Planerad verksamhet 

Filmvisning 

Föreningen vill visa film i Farsta och organisera samtal efter filmerna. Föreningen försöker göra 
repertoaren så varierande som möjligt. Vi planerar för 4 filmer på både vårterminen och 5 på 
hösttermin. Av dessa vill vi varje termin visa en dokumentär, en barnfilm, en svensk, en känd storfilm 
och en utländsk film.  

Vi genomförde följande filmvisningar: 

Söndagar 

Datum Film Beskrivning Besö-
kare 

1 febr The Invisible Woman Amerikanskt drama från 2013 36 

1 mars Min Så Kallade Pappa Svensk dramakomedi från 2014 35 

11 april Två Dagar, En Natt Franskspråkigt belgiskt drama från 2014 29 

10 maj Om Våld Svensk dokumentär från 2014, samtal efter 
filmen 

24 

6 sep The Theory of Everything Brittiskt drama från 2014, inställt samtal 
pga sjukdom 

34 

27 sep Timbuktu Franskt drama från 2014, samtal efter film 37 

11 okt Camp X-ray Amerikanskt drama från 2014 22 

8 nov Någonting Måste Gå Sönder Svenskt drama från 2014, samtal efter film 27 

29 nov Wild Tales Argentinsk dramakomedi från 2014, julfika 
efter filmen 

30 

Onsdagar    

23 sep Ex Machina Brittisk sci-fi thriller från 2015 17 

7 okt It Follows Amerikansk rysare från 2014 11 

18 nov What We Do In The Shadows Nya Zeeländsk komedi från 2014 21 

Barnfilm    

15 nov Pixar kortfilmer Amerikansk animerad film 47 

28 dec Frost Amerikansk animerad film från 2013 53 

 
På hösten genomförde vi tre onsdagsvisningar kvällstid i ett försök att nå en bredare målgrupp. 
Temat var science-fiction och rysare, men responsen var väldigt liten.  
 



I november kontaktades vi av svenska kontaktfamiljer till barnfamiljer på asylboendet i Farsta Strand 
med förfrågan om filmvisning. Vi improviserade snabbt en visning av Pixar kortfilmer för små barn 
och vände oss via facebook till samtliga barnfamiljer i Farsta. Filmvalet var inte det bästa och första 
visningen blev lite kaotisk. Den andra barnfilmvisningen under jullovet, den 28 december visade vi i 
samarbete med biblioteket den populära filmen Frost och det gick mycket bättre.  

Lokalfrågan 

Under året måste lokalfrågan få en långsiktig lösning som gör det möjligt för föreningen att fortsätta 
sin verksamhet. Dialogen med Kulturskolan, Kulturnämnden, Stadsdelsnämnden och förvaltningarna 
måste därför fortsätta och blir en viktig uppgift för styrelsen.   

Genomförda aktiviteter 

Vid den första visningen i januari 2015 hade föreningen ingen överenskommelse om att kunna visa 
film i Teaterlokalen. Visningen genomfördes därför i provisoriska lokaler i Biblioteket. Vid årsmötet 
den 1 mars 2015 hade vi fått en överenskommelse om ytterligare tre tillfällen under våren, varav en 
lördag. Under våren inledde vi ett nära samarbete med Kulturskolan inom ramen för Kulturhuset 
Fanfaren. Kulturhuset är en samverkan mellan Kulturskolan, Biblioteket och Caféet med finansiering 
från Kulturnämndens särskilda satsning på kultur i Farsta. Samarbetet har utvecklats väl under året. 
Inom ramen för samarbetet har föreningen under hösten kunnat visa film fem söndagar, tre 
onsdagar och barnfilm två söndagar. Under 2015 har föreningen, liksom tidigare år inte betalt hyra 
och vid hälften av tillfällena fått hjälp med tekniker. Samarbetet fortsätter under 2016. 

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 lokalpressen samt brukar få komma med på stadsdelsförvaltningens och 
bibliotekets info om kulturaktiviteter i Farsta.  
  Annonseringarna i lokalpressen är mycket viktiga för att nå nya medlemmar. Annonserna är viktiga 
och under 2015 planerar vi en annons i början på vårterminen och 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!   

Genomförd verksamhet 

Under 2015 har vi bara haft råd att annonsera en gång på våren. Vi har intensifierat våra kontakter 
på facebook. Inför vårterminen 2016 har vi ändrat medlemsavgiften från 200 kronor per år till 100 
kronor per termin. Vi hoppas på detta sätt att locka fler Farstabor som kanske bara vill se en eller två 
filmer att lösa medlemskort i föreningen. Barnfilmerna har också medfört att vi nått en större grupp 
Farstabor. Detta verkar ha gett resultat under våren 2016 med ett genomsnitt på 41 deltagare att 
jämföra med höstens genomsnittsiffra som var 25 besökare.  

Ej planerad verksamhet - Ny filmduk 

I oktober 2015 ansökte föreningen om ett utvecklingsbidrag från Kulturnämnden på 55 000 kronor 
för att kunna köpa en ny filmduk och utveckla verksamheten. Ansökan beviljades och nu pågår 
diskussioner med Kulturskolan om formalia och om tekniska lösningar. Före sommaren 2016 hoppas 
vi att en ny filmduk kommer att vara på plats.  
 
 Farsta den 22 februari 2016 
 
Styrelsen 


