
 
 
 
Verksamhetsberättelse för Svenljunga Folketshusförening, verksamhetsåret 2018 
 
Styrelsen har bestått av:   
     
Sonja Fransson, ordförande     
Owe Lundin, vice ordförande      
Catrin Wolgner, kassör, bioansvarig  
Annelie Ringdahl-Egbo,  
Rolf Lilja, sekreterare 
Manda Schillerås,  
Alf Algestam, 
Christer Wolgner, ersättare 
Alain Waern, ersättare 
Linda Sedenborg, ersättare 
  
Björn Alfredsson, revisor  
Anders Leijonhjelm, revisor  
Anders Fransson, revisorssuppleant 
 
Under verksamhetsåret har vi haft fem styrelsemöten utöver årsstämman samt sju 
biogruppsmöten.  Årsstämman samt konstituerande möte hölls den tjugoandra mars 2018 
på Teaterbiografen. Ytterligare ett extra årsmöte hölls den tjugotredje april där vi till fullo 
antog de nya lokala stadgarna för Svenljunga Folketshusförening, som vi under en tid 
arbetat fram. Dessa innebär bland annat att vi omvandlar andelsägandet till att vara enbart 
medlemskap. På årsstämman uppmärksammades dessutom att vi under tio års tid varit 
medlemmar i Foketshusföreningen.  
Medlemsantalet är för närvarande 96 st. 
 
Den 18 januari hade Catrin W, Christer W och Sonja F ett möte med LRF- konsult som 
tidigare skött vårt bokslut gratis men nu önskar ta betalt. Det visade sig bli mycket dyrt för 
vår del så vi bestämde oss för att leta efter en annan lösning. Efter flera misslyckade 
försök fick vi kontakt med Åke Gustavsson som från och med räkenskapsåret 2018 är 
anlitad för föreningens bokföring och bokslut. Åke Gustavsson utsågs också som 
adjungerad till styrelsen. I samband med detta gjordes ett avslut med LRF-konsult. 
 
Filmfestival 
Filmen Amatörer, (delvis inspelad i Svenljunga) med bland andra Fredrik Dahl som en av 
huvudrollsinnehavarna var invigningsfilm på Göteborgs filmfestival. Detta blev stort för oss 
på Teaterbiografen. En blänkare i BT och i STT informerade om att biljettförsäljningen 
skulle ske i förväg på biblioteket, varvid biljetterna som kostade 40 kr tog slut på mindre än  
tre timmar. Marschaller ställdes upp och röda mattan rullades ut inför starten klockan 
16.30 med mingel, cider och tilltugg i foajén. Många svenljungabor, en del som dessutom 
var med i filmen, kom och minglade. Vi passade också på att sälja föreningsandelar vilket 
var uppskattat. Johanna hade satt ihop en trailer med bilder från våra renoveringar av 
Teaterbiografen. Den snurrade hela tiden fram till dess att Filmfestivalen startade i 
Göteborg med filmen Amatörer. Det blev en mycket lyckad kväll. 
 
 
 
 
 
Galapremiär 



Den 16 mars var det galapremiär för filmen Amatörer. Filmen sändes från Teaterbiografen 
i Svenljunga ut till övriga biografer i landet. Den röda mattan var framtagen, mingel i foajén 
med skådespelarbesök och livesänt samtal med Fredrik Dahl och regissör Gabriella 
Pichler. Både lokala och nationella journalister och fotografer trängdes i foajén. Plötsligt 
blev Svenljunga kommun och Teaterbiografen kända över hela landet. Därefter hade vi 
ytterligare fem fullsatta visningar av filmen. 
2019 blev filmen dessutom guldbaggenominerad. 
 
Under våren skickade ordf. ett antal skrivelser till Svenbo och ansvarig i kommunen för 
renoveringen av Teaterbion. Meningen var att den yttre renoveringen skulle ha påbörjats i 
april. I juni skrev vi till kommunledningen med oro över att inget hänt ännu och att vi 
dessutom inte fått svar från Svenbos VD. Den 15 oktober var vi äntligen kallade till ett 
möte med ansvarig arkitekt Rigert för att titta på en ritning. Med några tillägg och efter att 
ha rådfrågat styrelsen samt biogruppen meddelade vi att vi godkände ritningen. Senare på 
hösten startade dräneringsarbetet runt Teaterbiografen. 
 
Under året har Margareta L kämpat med att sälja fler biostolar till nya sponsorer. I augusti 
var 12 ytterligare stolar sålda och namnen finns nu på stolarna och på sponsortavlan. 
 
Vi har gjort investeringar i en kortläsare och en I-pad som nu används vid kiosk- och 
biljettförsäljningen. Vi har dessutom inköpt fler möbler till foajén. 
 
Vi har också startat ett samarbete med Göteborgs filmfestival att som ”Filmårskommun” 
kunna delta i olika kulturevenemang från sep 18 till sep19. Ansvarig för detta är Catrin W.  
 
Under året har Anders F och Sonja F med hjälp av bla. texter och foton från Ingemar 
Jansson och våra egna verksamhetsberättelser skrivit om Teaterbions historia. Just nu 
pågår redigering och fotomontage till boken av Johanna S. 
 
Under 2018 har vi haft 21 328 besök på vår hemsida. Det är 4 197 fler besökare än under 
2017. Vi hade 370 besök som mest en dag i januari därefter följt av 314, 304, 270, 230 
besök som mest under året.  
Utöver hemsidan har vi nu också 1 422 följare på Facebook och 469 följare på Instagram. 
 
 
Biostatistik 2018 
2018 är det bästa besöksåret vi haft med 4893 besök men vi har också haft fler visningar 
än någonsin 162 st, vilket ger ett snitt på 30 besök/ föreställning. 10 i topp 
Amatörer     1050 
Mamma Mia here we go again  378 
Coco      262 
Lyckligare kan ingen vara   209 
Tårtgeneralen     186 
Ted       179 
Pettson & Findus    168 
Grinchen      144 
Superhjältarna     134 
Pelle Kanin     106 
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