
Verksamhetsberättelse	  för	  föreningen	  Folkets	  	  
Hus	  i	  Svenljunga	  verksamhetsåret	  2013	  
!
Styrelsen	  har	  bestått	  av:	  	   	   	   	  

Sonja	  Fransson	  ordf,	  	  	   	   	   	   	  

Owe	  Lundin	  vice	  ordf,	  	  	  	  	  

Catrin	  Wolgner	  kassör,	  bioansvarig	  

Annelie	  Ringdahl-‐Egbo	  sekr,	  	   	  	  

Ernst	  Gustavsson	  	  

Jonas	  Adelsten	  

Rolf	  Lilja	   	   	  	  

Gunilla	  Rundqvist,	  ers	   	  

Björn	  Alfredsson	  revisor	  

Anders	  Leijonhjelm	  revisor	  

!
Under	  verksamhetsåret	  har	  vi	  haft	  8	  styrelsemöten,	  årsstämma	  
och	  konstituerande	  möte	  samt	  ca	  ett	  möte	  i	  månaden	  med	  
Biogruppen.	  	  	  

!
Den	  7	  och	  8	  februari	  hade	  vi	  ”öppet	  hus”	  på	  Teaterbiografen.	  	  Vi	  
visade	  den	  nya	  digitala	  utrustningen	  och	  informerade	  om	  att	  vi	  
lagt	  bygget	  av	  ett	  nytt	  kulturhus	  på	  is.	  I	  stället	  satsar	  vi	  på	  att	  
göra	  Teaterbiografen	  till	  ett	  kulturhus	  genom	  att	  utveckla	  
verksamheten	  samt	  att	  bygga	  om,	  fräscha	  upp	  lokalerna	  och	  
byta	  ut	  de	  gamla	  biostolarna.	  Besökande	  Zick	  skriva	  ned	  sina	  
önskemål	  i	  en	  enkät.	  

!
Den	  26	  februari	  träffade	  styrelsen	  och	  biogruppen	  Kajsa	  Lager	  
Brink	  för	  att	  diskutera	  framtidens	  aktiviteter	  och	  eventuella	  
ombyggnader	  samt	  hur	  vi	  införskaffar	  pengar	  för	  dessa	  
önskemål.	  	  

!!
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!
Ett	  resultat	  av	  detta	  var	  en	  ansökan	  om	  500	  000	  kr	  för	  nya	  
biostolar	  från	  Sparbanksstiftelsen	  Sjuhärad.	  I	  maj	  kom	  beskedet	  
om	  att	  vi	  fått	  200	  000	  kr	  till	  nya	  biostolar.	  Dessa	  utdelades	  vid	  
en	  ceremoni	  på	  Borås	  statsteater	  den	  21	  maj.	  

!
Årsstämman	  hölls	  den	  16	  april	  med	  underhållning	  av	  
Kulturskolan	  samt	  sedvanliga	  förhandlingar.	  På	  årsstämman	  
beslutades	  att	  vi	  skulle	  ansöka	  om	  alkoholtillstånd	  s.k.	  
”Paustillstånd”	  för	  att	  i	  tex	  pausen	  av	  en	  operaföreställning	  
kunna	  servera	  alkoholhaltiga	  drycker.	  Ordf.	  gjorde	  en	  ansökan	  
till	  kommunen.	  Owe	  Lundin,	  Catrin	  Wolgner	  samt	  Rolf	  Lilja	  
gjorde	  senare	  provet	  som	  krävdes	  för	  att	  få	  tillståndet.	  Vi	  har	  
numer	  ett	  tillfälligt	  tillstånd.	  	  

	  	  

Den	  8	  mars	  hade	  vi	  vår	  första	  operaföreställning	  ”Turandot”	  
från	  kungliga	  operans	  scen.	  En	  Svenljungasmörgås	  serverades	  i	  
pausen	  samt	  cider	  och	  kaffe	  att	  dricka.	  

!
Efter	  en	  skrivelse	  till	  kommunen	  har	  Teaterbiografen	  nu	  ett	  
mer	  Zlexibelt	  uthyrningsavtal	  som	  gjort	  att	  vi	  lättare	  kan	  
samarbeta	  med	  föreningar	  och	  Kulturskolan.	  

!
Överskottet	  av	  Lions	  insamling	  vid	  Lucia	  gav	  oss	  5000	  kr	  för	  att	  
använda	  till	  en	  aktivitet	  för	  ungdomar	  mellan	  10-‐16	  år.	  	  

!
För	  att	  bredda	  vår	  verksamhet	  till	  Zler	  grupper	  ansökte	  vi	  om	  
projektmedel	  på	  100	  000	  kr	  från	  Svenska	  
Filminstitutet(SFI).Tyvärr	  Zick	  vi	  avslag	  på	  den	  första	  ansökan	  
men	  vi	  gjorde	  ytterligare	  en	  ansökan	  senare	  på	  hösten,	  som	  
beviljades	  (40	  000	  kr).	  

!
För	  första	  gången	  provade	  vi	  att	  köra	  sommarbio	  på	  
tisdagskvällar	  i	  juli.	  Detta	  utföll	  väl	  och	  kommer	  att	  upprepas	  
även	  nästa	  sommar.	  

!
!!
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Vi	  medverkade	  vid	  Föreningarnas	  dag	  den	  7	  september	  på	  
Högvalla.	  

!
I	  samverkan	  med	  Kulturenheten	  i	  kommunen	  har	  vi	  gått	  en	  
utbildning	  i	  brandskydd,	  skapat	  en	  brandskyddspärm	  och	  
utsett	  brandskyddsansvariga	  (Owe	  L,	  Catrin	  W,	  Gunilla	  R	  samt	  
Sonja	  F)	  till	  återkommande	  kontroller	  av	  Teaterbiografen	  s.k.	  
systematiskt	  brandskyddsarbete.	  

Under	  hösten	  visade	  vi	  sportevenemang,	  Elfsborgs	  
bortamatcher	  i	  Euroleague	  samt	  ett	  par	  ishockeymatcher.	  Vi	  
hade	  då	  möjlighet	  att	  servera	  öl	  och	  vin	  i	  pausen,	  på	  samma	  sätt	  
som	  vid	  operaföreställningarna.	  

!
Bioverksamheten:	  143	  föreställningar	  med	  4004	  besök	  

!
De	  tio	  Zilmer	  som	  nått	  över	  100	  besök	  var:	  

!
Hundraåringen	   	   663	  (+	  509	  i	  jan)	  

Monica	  Z	   	   	   290	  

Röjar-‐Ralf	   	   	   203	  

Sune	  på	  bilsemester	   	   178	  (+	  69	  i	  jan)	  

Mig	  äger	  ingen	   	   157	  

Sune	  i	  Grekland	   	   136	  (+	  132	  i	  dec	  -‐12)	  

Croddarna	   	   	   143	  

Hunger	  Games	   	   119	  

Dumma	  Mej	  2	  	   	   111	  

Hobbit	  	   	   	   109	  

!
Studieförbundet	  Vuxenskolan	  Zlyttar	  till	  nya	  lokaler.	  Vi	  har	  för	  
en	  symbolisk	  summa	  inköpt	  deras	  gamla	  kontorsmöbler	  och	  
därmed	  rustat	  upp	  de	  bakre	  rummen	  på	  Teaterbiografen.	  

!
!!
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De	  200	  000	  kr	  som	  vi	  fått	  av	  Stiftelsen	  sporrade	  oss	  men	  de	  
räckte	  tyvärr	  inte	  så	  därefter	  har	  vi	  gjort	  Zlera	  andra	  
ansökningar	  under	  året.	  	  Vi	  har	  bl.a.	  skickart	  brev	  till	  Gunnar	  
Ivarssons	  stiftelse	  men	  där	  fått	  nej.	  	  

!
SFI	  gick	  strax	  före	  jul	  ut	  med	  ett	  erbjudande	  om	  100	  000	  kr	  till	  
biostolar	  om	  vi	  ansökte	  innan	  dec	  utgång	  och	  själva	  kunde	  
bidra	  med	  lika	  mycket.	  Vi	  gjorde	  snabbt	  en	  ansökan	  som	  
beviljades.	  Självkostnaden	  på	  100	  000	  kr	  ansökte	  vi	  om	  hos	  
Svenljunga	  kommun,	  ”Samhällsbyggnadsnämnden”.	  Glädjande	  
nog	  Zick	  vi	  också	  dessa	  pengar.	  

	  	  

Allt	  detta	  innebar	  att	  vi	  före	  decembers	  utgång	  har	  beställt	  150	  
nya	  biostolar	  för	  att	  monteras	  in	  någon	  gång	  i	  maj	  månad	  efter	  
ombyggnad	  och	  uppfräschning	  av	  lokalen.	  Till	  ombyggnaden	  
behövs	  mer	  pengar,	  så	  nu	  arbetar	  vi	  aktivt	  med	  att	  få	  in	  
sponsorpengar.	  

!
!
Mycket	  arbete	  återstår.	  Vi	  ser	  fram	  mot	  ett	  lika	  bra	  och	  trevligt	  
verksamhetsår	  framöver	  som	  det	  varit	  år	  2013.	  	  	  

!
Sonja	  Fransson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Catrin	  Wolgner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

!
!
Owe	  Lundin	   	   	   	   Rolf	  Lilja	  

!
!
Anneli	  Ringdahl-‐Egbo	  	  	   	   Ernst	  Gustavsson	  

!
!
Jonas	  Adelsten	   	   	   Gunilla	  Rundqvist	  
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