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Verksamhetsåret har till stor del präglats av Coronapandemin. Föreningen har haft ett
styrelsemöte den 6 februari, utöver årsstämman samt tre biogruppsmöten. Det första
biogruppsmötet hölls i samband med den gemensamma vinterfesten den 10 januari.
Årsstämman som var planerad till den 19 mars ställdes in på grund av smittorisken. I stället
beslutade au att vi skulle ha en Kick off den 30 augusti med årsmöte och fest och god mat.
Vi bedömde då att smittorisken skulle ha avtagit. Vi kunde hålla årsmötet, konstituerande
möte och ett biogruppsmöte den 30 augusti i salongen på Teaterbiografen. Festen fick
ställas in då det var nödvändigt att hålla avstånd på grund av smittorisken.
Ingemar Jansson
Den 3 januari avled Ingemar Jansson en av Svenljungas största kulturpersonligheter. Vi i
Folketshusföreningen fick 2011 förtroendet att överta ansvaret för bion efter Ingemar som
då drivit bio i mer än 70 år.
Ingemar begravdes i Svenljunga kyrka den 23 januari. Folketshusföreningen
representerades på begravningen av Catrin och Christer Wolgner, Sonja och Anders
Fransson.
Folketshusföreningen skrev via ordföranden Sonja Fransson ett minnesord över Ingemar
Jansson och hans gärningar inom bioverksamheten, (se bil!) som togs in i STT och i BT.
Den lades också in på vår hemsida.
Den tänkta ”Minnesföreställningen” för Ingemar Jansson fick ställas in på grund av
pandemin.
Vi har införskaffat två foton, ett på Ingemar Jansson och ett på Elin Johansson som
startade bioverksamheten i Svenljunga och som lät bygga Teaterbion. Båda fotona skall
hängas upp i foajén.

Bioverksamheten
I början av året körde vi bioföreställningar som vanligt tom mars samt några filmer i april.
Några av oss äldre i biogruppen hade hoppat av arbetet tidigare, då äldre personer ansågs

vara mer utsatta för Coronaviruset. Vi tvingades stänga ned hela verksamheten under
våren och sommaren.
Smittan lättade något under sensommaren och vi kunde ha vårt årsmöte den 30 augusti.
På mötet diskuterade vi om hur vi skulle kunna starta upp bioverksamheten på ett säkert
sätt under hösten. Vi beslutade om att införskaffa plexiglas som skydd vid kassan och
informationsaffischer om att hålla avstånd samt klisterlappar på golvet.
Vi bestämde också att stänga av varannan stolsrad och bedömde att restriktionerna om
max 50 personer i salongen inte skulle medföra några problem för oss.
Efter ytterligare ett biomöte i september startade vi upp bion igen i liten skala och höll på
tom den 22 november då fas två i pandemin tagit fart och restriktionerna skärpts till max 8
personer i salongen.
Övrigt
Under året har Svenljunga Verksamhetslokaler AB installerat en hiss i en trappa till höger
om scenen för att personer med rörelsehinder skall kunna ta sig upp på scenen och till
rummen bakom scenen. Det gläder oss att Teaterbion nu äntligen är
tillgänglighetsanpassad.
Bidrag
På grund av att vi fått hålla stängt en stor del av året och därför haft ett stort inkomstbortfall
har vi haft möjlighet att söka bidrag.
Från Svenska filminstitutet har vi totalt fått 38 357 kr
Från Västra Götalands-regionen har vi totalt fått 5 809 kr
Från Svenljunga kommun 75 000 kr
Hemsidan
Under året har vi haft 17 591 besök på hemsidan. Huvuddelen i januari.
På Facebook har vi haft 1 460 följare och på Instagram 517.
Biostatistik
Ett annorlunda år där endast jan-feb och sep-okt kan ses som normala. Dock har 89
visningar genomförts för en publik på 1861 personer.
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