Verksamhetsberättelse för Folkets Hus föreningen
i Svenljunga för verksamhetsåret 2014
Styrelsen har bestått av:
Sonja Fransson, ordförande
Owe Lundin, vice ordförande
Catrin Wolgner kassör, bioansvarig
Annelie Ringdahl-Egbo, sekreterare
Ernst Gustavsson
Jonas Adelsten
Rolf Lilja
Anne-Helene Cederholm, ersättare
Marcus Moell, ersättare
Manda Schillerås, ersättare
Björn Alfredsson, revisor
Anders Leijonhjelm, revisor

Under verksamhetsåret har vi haft åtta styrelsemöten och två
arbetsutskottsmöten, årsstämma och konstituerande möte samt ca ett
möte i månaden (frånsett våren och sommaren) med Biogruppen.
Därutöver har vi haft mellan 13-15 byggmöten.
I januari skickade vi ut ett brev till alla företagare i kommunen med
rubriken ”Vill du ha en egen biostol eller kanske flera.” I brevet
erbjöd vi företagarna att köpa biostolar för 2000 kr stycket för att
sponsra oss med ombyggnaden av salongen. Därutöver knackade vi
dörr och talade med företagarna. Vi fick också in reportage i BT och i
STT om vår stolskampanj, vilket innebar att också privatpersoner
köpte biostolar.
De nya vinröda biostolarna beställdes i december 2013 för att vi
skulle få rabatt. De levererades i maj och de gamla auktionerades bort
av PS.nu för 100 kr stycket samt egen nedmontering.
I januari fick vi besked från, samhällsbyggnadsnämnden i Svenljunga
kommun att vår ansökan om 100 000 kr till nya biostolar beviljats.
Dessförinnan har vi fått 200 000 från Sparbanksstiftelsen och blivit
lovade 100 000 kr av Svenska filminstitutet då bygget är avslutat.
Under vårens renovering var det många frågor som måste beslutas
om snabbt, därför bildade styrelsen ett arbetsutskott bestående av
ordf. Sonja Fransson, vice ordf. Owe Lundin samt kassör Catrin
Wolgner.
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Vi tog in två anbud från byggföretag för byggande av ny gradäng
mm. Anbudet från Johansson och Ljunggrens antogs av
arbetsutskottet.
Efter påskhelgen v. 17 påbörjades renoveringen med att riva ut allt i
salongen. Alla hjälptes åt med rivningen. Efterhand bildades det olika
arbetsgrupper som tog ansvar för olika saker, en målargrupp, en
monteringsgrupp, en snickargrupp mm. I april, maj och juni
renoverade vi salongen och städade densamma. Samtidigt kämpade
några av oss med att sälja biostolar. I juni hade vi sålt 85 stolar à 2000
kr. Namnskyltar till stolarna samt sponsortavla beställdes av
Älvsborgsskyltar i Borås.
Tisdagen den första juli kunde vi öppna den nya salongen med en
barnfilm och en vuxenfilm, ballonger och godisregn. Därefter följde
sommarbio på alla tisdagskvällar i juli.
Den tredje september hade vi stor invigning av den nyrenoverade
salongen. Alla våra sponsorer var inbjudna gäster. Röda mattan lades
ut. Musikskolan underhöll, bildspel av renoveringen visades. Vi
serverade snittar, frukt och dryck. Invigningstalare och bandklippare
(av en gammal filmremsa) var Sparbanksstiftelsens ordf. Bertil Sparf.
Avslutningsvis hade alla som så önskade möjlighet att se Colin
Nutleys film Medicinen. Vi fick positiva kommentarer och många
nöjda gäster lämnade invigningen.
Invigningspresenter var blommor och en kvartsides annons i STT.
Den 13:e september deltog vi i Föreningarnas dag med bildspel och
försäljning av lotteri, andelsbevis och popcorn. Vinster i lotteriet var
biljetter till livesändningarna.
I oktober hade vi sålt 114 biostolar.
Vi har fått lov av Per Bynander att sätta upp ett affischskåp utanför
ICA, där vi kan anslå våra stora bioaffischer.
Under året har 135 filmer visats med 4014 besökare:
5 live-föreställningar; Don Giovanni, Monty Python, Billy Elliot,
Madam Butterfly och Juljubel.
3 skolbioföreställningar och 2 filmer i samarbete med Göteborgs
filmfestival (räknas ej i statistiken).
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10 i topp:
FILM
Hundraåringen som klev ut…
Frost
Micke & Veronika
Sune i Fjällen
Hunger games
Hobbit
Medicinen
136
Bamse och tjuvstaden
Lassemajas detektivbyrå
Tingeling och piratfen

BESÖKARE
509
288
188
182
172
156
132
120
98

Vi har under året tagit hjälp av kommunens jurist för att skriva ett
avtal mellan kommunen och Folketshusföreningen där vi redovisar
hur mycket pengar samt arbete som vi investerat i Teaterbiografen.
Om kommunen skulle sälja Teaterbiografen önskar vi få ersättning
för våra investeringar efter lämpliga avskrivningar. Detta arbete pågår
för närvarande.
Det har varit ett fantastiskt jobbigt och roligt år. Vi har verkligen
tillsammans skapat ett kulturhus då nu salongen med fri plats
framför scenen kan användas mycket mer flexibelt. Detta har nyttjats
bl.a. vid kulturskolans dansuppvisning och blivit mycket lyckat.
Tack alla sponsorer och medarbetare.
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