Wernamo Filmstudio, verksamhetsberättelse 2019
Wernamo Filmstudio som startade 2016 avslutade nu sitt fjärde verksamhetsår med positivt resultat.
Föreningen ingår i organisationen Sveriges förenade filmstudio. Samtliga filmvisningar har varit på
Gummifabriken i Värnamo i Svenska Bios salong.
Syftet med Wernamo filmstudio är att främja intresset för film i konstnärligt och allmänkulturellt
avseende.
Styrelsen
Ordförande i styrelsen har varit Mikael Broberg, sekreterare Rigmor Åstrand-Broberg, kassör Brendan
Holden, ledamöter Monica Lembke, Patricia Näslund-Heise, Agneta Markkula och Peter Enbjärde.
Suppleanter har varit, Lisa Borell och Lina Alkner-Timner.
Styrelsemöten
Wernamo filmstudio har under 2019 haft 5 styrelsemöten förutom årsmötet
Medlemmar
Efter flytten av filmvisningen från Cupolen till biosalongen på Gummifabriken tvingades styrelsen
181127 besluta om ett maxantal medlemmar på 205 personer per termin. Skälet till detta var att
trots visning i den största salongen rymdes endast 185 personer. Enligt Svenska Bio och
Gummifabriken kunde studion vid behov sätta in 10 extrastolar. Då dessa stolar aldrig behövt nyttjas
beslutade styrelsen om ett överintag på 10 medlemmar.
Årsmötet 2019 beslutade om en rejäl höjning av medlemskorten för en termin från 250 kr till 375 kr.
Skälet var den kraftig höjda hyran för biosalongen på Gummifabriken samt att filmstudion inte kan
öka sina intäkter genom fler medlemmar.
Efterfrågan på medlemskort är termin efter termin mycket hög och har inte påverkats av höjningen.
Både våren och hösten 2019 har filmstudion haft maxantalet medlemmar, 205 stycken.
Val av filmer
Styrelsen väljer filmer där medlemmarna också erbjuds att ge förslag. Ambitionen är att visa filmer
producerade i olika länder och kritiker och filmbesökare ska på hemsidan IMDb gett filmen minst 7,0
på en 10 gradig skala. Dessutom får filmerna inte vara längre än 2 timmar då det är den tiden
filmstudion får hyra biosalongen hos Svenska Bio.
Under 2019 har följande 14 filmer visats:
Boys erased (USA)

Cold War (Polen)
The Tower (Norge)
Goliat (Sverige)
Julieta (Spanien)
Om själ och kropp (Ungern)
Death of Stalin (England, Frankrike)
Gräns (Sverige)
Shoplifters (Japan)
Tredje mannen (England)
Colette (England)
Kapernaum (Libanon)
Utan nåd (Tyskland)
The Sisters Brothers (Frankrike)
Publiken har efter filmen möjlighet att betygsätta den från 1-6. I snitt har filmerna under
2019 fått 4,6 poäng. Medlemmar har återkommande framfört till styrelsen att programmet är
mycket bra.
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