
 
Verksamhetsberättelse för Halmstads Filmstudio 2016 
 
Halmstads Filmstudio bildades hösten 1955 på initiativ av biografmaskinisten Olle Carlsson 
som var anställd på dåvarande Folkets Hus, nuvarande Halmstads Teater. Genom åren har 
lokaliteten, intresset och omfattningen växlat.  I höstas sattes återigen ett nytt 
medlemsrekord med ca 1134 medlemmar. Det gör vår filmstudio till ett unikum inom 
filmstudiovärlden. Ingen annan filmklubb eller Filmstudio i landet har så många medlemmar. 
 
Årsmötet 2016 
Årsmötet var förlagt till Figarosalen. Ca 150 medlemmar deltog i mötet som leddes  
av Ingegerd Sahlström.  
 
Vid årsmötet beslutades om följande styrelse:  
Ordf Stefan Hansson 
Vice ordf Mymmel Blomberg 
Kassör Gudrun ”Kicki” Stålnacke 
Sekreterare Jan Pålsson 
Ledamöter Albi Verderio-Johansson , Ida Heiner, Anders Borggren  
Revisor Catharina Hellstrand Rasmusson 
Revisor- 
suppleant Maj-Britt Bäck 
 
Föreningens mångårige ordförande, och innan dess kassör, Hans Cronheim avgick. Hans har 
ihärdigt och framgångsrikt arbetat för Filmstudions utveckling. Han avtackades med 
blommor, presentkort och rungande applåder samt utsågs enhälligt till hedersordförande.  
Ragna Larsson som har ett sedan tidigare långt förflutet i filmstudions styrelse utsågs till 
hedersmedlem som tack för sina insatser. 
 
Efter paus för kaffe lottades biobiljetter och filmlitteratur ut. Mötet avslutades med visning 
av dokumentärfilmen ”Taikon”. 
 
Program våren (föreställningar 13.30, 16.00, 18.30 och 21.00) 
 
I skuggan av kvinnor  Frankrike 
Tjuvheder   Sverige 
Melbourne   Iran 
Jimmys Hall   UK/Irl/Fra 
The perverts guide to ideology * UK/Irl 
Dheepan   Frankrike 
Taikon*   Sverige 
Stilla hjärta   Danmark 



Taxi Teheran   Iran 
Phoenix   Tyskland 
Mandarinodlaren  Estland/Georgien 
Mia madre   Italien 
Jordens salt*   Frankrike 
 
Program hösten 
 
Bland män och får  Island 
Anomalisa   USA 
Under sanden  Danmark/Tyskland 
Brooklyn   Irland/Kanada/UK 
Salongen   Fra/Palestina/Quatar 
Heart of a dog*  USA 
Peggy Guggenheim: Art addict* USA/Italien/UK 
Trumbo   USA 
Mustang   Fra/Tys/Turkiet/Quatar 
Klanen   Arbentina/Spanien 
Den andra mamman  Brasilien 
Martha & Niki*  (Leverans uteblev) Sverige 
Mediterranea  It/Fra/USA/Tys/Quatar 
Systrarna   Japan 
 
*   Visningar förlagda till Figarosalen 
 
 
Terminskort 
Priset för medlemskorten har under året varit 300 kr resp 250 kr. Det lägre priset 
gäller 21-föreställningarna. Antalet medlemmar var under våren 1081 och hösten 1134. 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. Därutöver har en arbetsgrupp 
arbetat fram en ambitionsförklaring: 
I Halmstads Filmstudio visas filmer som 
 

- representerar hela världen och skildrar olika kulturer 
 

- innehåller olika genrer 
 

- annars inte får stor spridning 

 
På grund av ytterligare medlemstillströmning på hösten hade vi dubbla salonger även vid  
13.30-föreställningen. 
Styrelsen har varit i högsta grad arbetande med olika uppgifter för att få verksamheten att 
gå runt. Bl. a. har ett gediget arbete lagts ner på att utveckla vårt medlemsregister för att 
förenkla hanteringen. Något som i skrivande stund burit frukt vid märkes/kortutdelningen 
vid terminsstarten våren 2017. 



Styrelsen har medvetet dragit ner på sidoarrangemang under 2016 p g a svagt intresse och 
höga kostnader. 
 
Övrigt 
Föreningens hemsida är välbesökt och vår maillista innehåller ca 1550 adresser. 
Nyhetsbreven och Facebooksidan är effektiva sätt att snabbt och enkelt nå ut med 
information. Styrelsen beslutade att upphöra med brevutskick som var både dyrt och 
tidskrävande. Istället förmedlas all information via hemsida, nyhetsbrev, Facebook, program 
och muntligt vid våra föreställningar. 
 
 
Tack till 
Under året har styrelsen haft hjälp vid 13.30- samt 16.00-föreställningarna av Claes 
Ahlström, Kennarth Calebsson, Gun Andersson, Agneta Lorentzson, Cajsa Makris, Susanna 
Hillbom, Gunilla Wallerot Talcoth och Ulla-Britt Alm.  
Våra samarbetspartner Interdo, Mediarummet, Röda Kvarn, Halmstads Teater, The Bulls 
Pub, Arkitektkopia och Skånskan.  
Vår årsmötesordförande Ingegerd Sahlström. 
Slutligen vill vi också tacka våra medlemmar för er feedback och ett gott samarbete. 
 
Halmstad 170220 
 
För styrelsen i Halmstads Filmstudio 

Stefan Hansson 
ordförande 


