Verksamhetsberättelse för år 2020
Styrelsen för den ideella föreningen Lidingö Filmstudio, som startade hösten 2006, avger härmed
följande verksamhetsberättelse för 2020.
Verksamheten
Året 2020 blev ett mycket speciellt år. Corona-pandemin innebar att endast fem filmer på Grand
biograf i Lidingö centrum kunde visas och att den sista visningen under våren ägde rum den 10 mars,
se bilagt program. Under hösten erbjöds medlemmarna film via en av Sveriges Förenade Filmstudios
(SFF) lanserad digital tjänst. Utöver ett antal filmer som visades gratis som kompensation för de
filmer som inte kunde visas under vårterminen erbjöds medlemmarna två filmserier med fem till sex
filmer vardera för den symboliska summan av 30 kr per serie.
Under våren 2020 startade ett fristående projekt med en extra föreställning, Tisdagsmatinén, kl 1500
på just tisdagar. Dessa visningar har samlat ett 90-tal nya medlemmar.
Föreningen hade vid utgången av året 345 medlemmar och i medlemskön fanns drygt 60 personer.
För föreningens ekonomi hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar.
Föreningens årsmöte ägde rum den 26 mars 2020 och genomfördes, pga pandemin, per telefon.
Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Magnus Tunevall, ordförande, Kerstin Hagrup, vice ordförande, Christopher Friis, sekreterare, Berit
Karlsson, kassör, Katarina af Klintberg, ledamot, Py Wernstedt, ledamot, samt Johan Rydström,
suppleant. Adjungerade till styrelsen har varit Bo Bjelfvenstam och Anna-Lena Wibom.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett protokollfört styrelsemöte.
Valberedning och revisorer
Valberedning har utgjorts av Christina Engdahl, sammankallande, Sven Holm och Olle Tulin.
Föreningens revisorer har varit Jan Carlsson, ordinarie, och Jan Belfrage, revisorssuppleant.
Verksamheten under 2021
I början av 2021 har vaccineringen mot corona-viruset inletts. Styrelsens förhoppning är att komma
igång med visningarna på Grand till hösten. Vi följer myndigheternas rekommendationer löpande och
om biografbesök bedöms säkra under våren så har vi beredskap för att kunna visa några filmer då.
SFF kommer under våren att erbjuda nya filmserier digitalt till våra medlemmar.
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Tack!
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till personalen på Grand Bio, till vännerna på Sveriges Förenade
Filmstudios, alla som medverkat som inledare till filmvisningarna och inte minst till föreningens
engagerade och inspirerande medlemmar.
Lidingö den 20 mars 2021
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Bilagor:
Program våren 2020 med inledare
Resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2020
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