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Under verksamhetsåret har vi haft fem styrelsemöten och åtta Biogruppsmöten. Årsstämman
samt konstituerande möte hölls den sjunde april i Teaterbiografen.
I samband med årsmötesförhandlingarna gjordes en protestskrivelse till Regeringen mot höjd
moms på biografer. Dock visade det sig att vi inte drabbades, då vår biograf inte är
momspliktig.
I början av året blev fiber inkopplat.
Under hela året har vi försökt att få till stånd ett avtal med kommunen angående våra
investeringar i Teaterbiografen. Vi har haft flera möten men det har ännu inte blivit något
avtal.
Vi har av praktiska skäl ändrat vår föreningsadress till c/o Wolgner, Mandelblomsvägen 6,
512 52 Svenljunga.
Det fanns behov av storstädning I Teaterbion, vi anlitade därför Ekbergs städ för detta
ändamål. Detta fick dock avbrytas då det visade sig att kostnaden sköt i höjden.
Vid årsskiftet 15/16 lämnade vi in vår ansökan till Boverket för bidrag till renovering av foajén,
rummen bakom scenen samt loger och källare. Därefter har vi diskuterat ritningsförslag till
ombyggnaden vid flera olika tillfällen. Den 25 maj beslutade Boverket att tilldela oss 500 000
kr för detta ändamål. Med villkor att kommunen står för 300 000 kr vilket redan var klart och
Svenbo för 200 000 kr. Alltså har vi 1 miljon kronor för ombyggnad och renovering inomhus
på Teaterbion. Svenbo hade ansvaret för renoveringen. Därutöver tillkommer frivilligt arbete
som att röja ut innan renovering, städa och möblera, hänga gardiner mm efteråt. Denna
röjning påbörjades I september. Hela projektet skall enligt Boverket vara klart och besiktigat
den 31 maj 2017. Källaren och de bakre rummen gjordes först så att vi under tiden tom
Trettonhelgen 2017 kunde fortsätta att visa bio.
Vi har tidigare lämnat en skrivelse till kommunen om förändrad detaljplan runt
Teaterbiografen. Förslaget är nu ute för samråd där vi yttrat oss för förslaget.
Manda Schillerås har tagit över ansvaret för vår hemsida och jobbar med att göra den mer
mobilanpassad. Under hela 2016 hade vi 12 800 besök på hemsidan varav 7000 besökare
sökte upp vår sida via sin mobila enhet. Vi är också aktiva på Facebook och Instagram där
Manda har huvudansvaret.
Vi har ansökt om och fått ansvaret för “Ankracet” på Texasdagen den 26 augusti 2017.
Då hoppas vi få in en del extra pengar för framtida investeringar i våra nyrenoverade lokaler.

Bioverksamheten
2016 genomfördes 127 föreställningar med en publik på 4371 båda siffrorna är något lägre än

2015 men innebär trots detta att vi har haft det högsta snittet någonsin på 34,4 besök/visning.
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