
Till Ink. 2015 -01- 1 5 
Kultur- och fritidsnämnden i Sala Dla•lenr Alltbilaga 

Sala Filmstudio ansöker om ett bidrag på 50.000 kr för 2015 (och fr o m 2016, precis som 

andra kulturföreningar, få ett flerårsavtal med- förslagsvis- ett bidrag på 100.000 kr/år) 

med syftet att bibehålla, utveckla och fördjupa verksamheten. Vi känner väl till att Sala 

kommun aldrig har gett föreningsbidrag till vår verksamhet, men gör nu ändå ett försök att 

bli accepterade som en kulturförening med tydlig folkbildarambition. 

I ca 80% av Sveriges kommuner ses filmstudioverksamhet som ideell och bidragsberättigad, 

men i Sala liksom i övriga 20% som affärsdrivande. Sala filmstudio startade 1976 och firar 

nästa år 40-årsjubileum. När jag tog över som ordförande våren 2010 var vi 69 medlemmar. 

Idag är vi 127 (vilket är rekord). Vårt mål är att bli 200 medlemmar (dvs fylla hela biografen). 

Vi visar inte film som vilken annan biograf som helst. Före va~e visning presenteras filmen 

och den sätts i sitt sammanhang (med ord om tendens, tradition, regissören, skådespelarna, 

tidigare verk av samma upphovsman etc). Samtidigt lottas en kvalitets-DVD ut till någon i 

salongen. Läs mer på vår hemsida, www.salafilmstudio.se. (Under rubriken "program" kan 

ni se att vårens filmer är grupperade i s.k. mini-teman:" Amerikansk berättarkonst", "Sköna 

nya värld på nätet", "Utsatthet", "En debutant och en veteran" och "Ögonöppnare"- helt i 

linje med klassisk folkbildartradition) 

Om vi till äventyrs skulle erhålla bidrag kommer bland annat följande bli verklighet: 

l. att på vår hemsida kontinuerligt publicera bidrag med skönlitterära kvaliteter om det 

speciella med att se film just på bio, de två första vi har i åtanke är Carl Johan de Geer 

och Suzanne Osten. (Hemsidan har varje månad ca 1400 unika besökare, så det gäller 

att hålla den levande och uppdaterad med nyskrivet). 

2. att erbjuda subventionerade studieresor till medlemmarna, t.ex. biografmuseet i 

Säter, Rutger Ahlströms privatbio utanför Orsa osv (ideer saknas inte). 

3. att fr.o.m hösten 2016 årligen arrangera "Norlingdagarna" runt Sven Norlings 

födelsedag Il september, och då också ställa ut kandidater som besökare kan rösta på 

och där vinnaren får Norlingpriset (10,000 kr ur vår befintliga men öronmärkta 

Norlingfond) för att året därpå föräras en separatutställning med sina foton. I 

samband med varje upplaga av "Norlingdagarna" ska också planeras ett tema (t.ex. 

"Fotografi och Folkbildning"). 

4. att bjuda in föreläsare/regissörer/skådespelare i samband med filmvisning 

åtminstone någon gång per termin (eller så långt ekonomin tillåter). 

5. att arrangera fotoutställningar (närmast till hands ligger en stor retrospektiv 

utställning med framlidne Olle N essles bioaffischer över åren och en utställning med 



Torbjörn Calveros verk- fotografen som sedan slutet av 60-talet gjort mängder av 

skivomslag till rockartister/grupper och är specialiserad på liveframträdanden, från 

Abba till den sene Leonard Cohen, och som inom parentes var den förste som tog 

bilder på den tidige Pugh Rogefeldt, vilken då hade anknytning till Sala). 

6. att ha råd att bekosta utbildning för styrelsen (ofta kommer förslag genom Film i 

Västmanland). Vi vill med tiden utbilda egna maskinister. Vi vill också kunna skicka 

styrelsen på en urvalsresa till Filmhusets årliga vecka i juni med förhandsvisningar 

av drygt 40 nya filmer, samt till temahelger på våren och hösten. Ska vi över tid 

kunna få ihop en engagerad styrelse så måste de känna att de får något tillbaka, om 

inte pengar så åtminstone kunskap och stimulans. 

7. att köpa in en egen mobilljudanläggning Ou behändigare desto dyrare) att användas 

vid presentationer/föreläsningar på Centrumbiografen (i dagsläget släpar vi 

kommunens jättehögtalare fram och åter). 

Sala Filmstudio är den enda i Västmanland (Electra i Västerås drivs i egen regi utanför 

filmstudiorörelsen), och vi måste få mer resurser om någon ordförande om några år ska 

känna det meningsfullt att efterträda mig. Detta inte menat som något hot, jag är 

medveten om att nördar av mitt slag är sällsynta och kanske också utrotningshotade. Det 

borde vara en fördel att vi med små resurser 2013 genomförde både Nortingfestivalen 

(med 1,858 sålda biljetter under nio dagar) och producerade DVD-utgåvan "Kärleken till 

en plats". 2014 blev förlorat då jag större delen av året var sjuk men blev lyckosamt 

opererad i slutet av november. Men trots detta (tack vare en duktig styrelse och en 

oerhört hjälpsam hustru) växte studion och slog rekord i medlemsantal två terminer i 

rad. Till jubileumsåret 2016 har jag också en personlig ambition att komma ut med en 

liten bok om Sven Norling, men till det projektet kommer eventuella bidragspengar inte 

att användas. 

För Sala Filmstudio den 12 januari 2014 

Eric Fylkeson 

Ordförande 

Sala Filmstudio har bankgiro 108-1330 

Bilaga. Vårterminens programaffisch i mindre format (A4). 
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Verksamhetsberättelse 2014 

Norlingprojektet 2013 (med filmfestival, fotoutställning och D VD-produktion) tog så mycket av våra 

krafter i anspråk att 2014 blev ett år vi fokuserade på studions basverksamhet, visning av film. För 

mig som arbetande ordförande blev det också ett sjukdomsår med urinförgiftning, kateter, oro och 

undersökningar, bakteriell infektion men i slutet av november en lyckad prostataoperation. 

När året började hade vi ambitionen att slå vårt tidigare rekord på 107 medlemmar. Och det 

började bra, under vårterminen visades åtta filmer för 124 medlemmar till en avgift av 300 kr. 

Vårt svar på ökningen blev att till höstterminen visa nio filmer med oförändrad avgift, och nu slog vi 

åter rekord med 127 medlemmar (till premiärfilmen bjöd vi på vin med tilltugg, men om detta hade vi 

inte berättat i förväg). En ökning kommer inte av sig själv, det ligger alltid engagemang och hårt 

arbete bakom. Men viktigast är nog att vi lyckats skapa en så pass trevlig, informell och familjär 

atmosfär att medlemmarna själva sprider positiv info om studion till släkt, vänner och arbetskamrater. 

Problemet om vi önskar bli många (taket begränsas ju av antalet stolar i bion, 200, och vi har ingen 

annan visningsdag än torsdag) är att flertalet kommer och går. Det har vi förståelse för, människor har 

många intressen och förpliktelser och när flera datum kolliderar hoppar man över sitt medlemskap 

under en eller två terminer. Men det ljusa är att på lite längre sikt återkommer mer än åtta av tio. Jag 

har räknat och åren 2010-14 har vi haft 211 unika personer som medlemmar. 

Den hemsida vi skapade 2013 fortsätter vara väldigt användbar. Här finns vårt aktuella 

filmprogram presenterat, och här kan medlemmarna ge sitt betyg på den senast visade filmen. 

Men här finns också uppdaterad info om vad vi tänker ska hända utanför visningsverksamheten, nya 

projekt, planerade studiebesök, kontaktuppgifter etc. 

Vi har dessutom skapat ene-postlista genom vilken jag som ordförande för en regelbunden dialog 

med medlemmarna. Nytt för 2014 var också att medlemmarna ur ett fastställt urval filmer i juni fick 

rösta fram höstprogrammet Deltagandet var så stort att vi tänker upprepa modellen nästa höst. 

I juni var jag och ytterligare tre från styrelsen på Filmhuset i Stockholm för att under fem dagar 

delta i förhandsvisning av 42 nya filmer. Den här årliga möjligheten att få titta på ett stort antal 

aktuella kvalitetsfilmer är ovärderlig (även om jag pga min upptäckta sjukdom nog borde ha stannat 

hemma det året, men det är lätt att vara efterklok). 

Vi har fortsatt med att innan varje visning lotta ut en kvalitets-D VD till någon i salongen, men 

även att berätta om filmen. Vår ambition är inte att enbart visa film som vilken annan bio som helst, 

utan också att ge kunskap om film och filmskapare. 

Vi har också haft gott om praktiska bekymmer, sådana utanför vår kontroll. Inför varje visning är 

det oro om filmen överhuvudtaget kommer och om den är hel eller trasig, men vi hoppas det handlar 

om övergångsproblem för detta med digitaliserade filmer på hårddisk. Distributionsproblemen har 

blivit mer regel än undantag, vilket innebär att jag som ansvarig får frigöra tre dagar innan varje 

visningstorsdag. Vi har också haft problem med temperaturen i bion, och förra vintern tog det onödigt 

lång tid att åtgärda en ventil någon glömt att stänga. Vi presenterar ju alltid kvällens visning muntligt 

(givetvis utan att berätta om handlingen), men fick i höstas klart för oss att många har svårt att höra 

vad som sägs. Då började vi istället använda kommunens ljudutrustning för att tala från scenen, men 

detta är både tungt och tidskrävande och om vi hittar en smidigare lösning återstår att se. 

Eric Fylkeson 

Ordförande 



Sala Filmstudio 
802468-0418 

Period:2014-01-01- 2014-12-31 

Belopp i kr 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Balansrapport 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
1790 Upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 
Kassa och bank 
1910 Kassa 
1930 Sala Sparbank 618-0 Egen verksamhet 
1931 Sala Sparbank 363-5 Norling 
1932 Sala Sparbank 589-7 Fonden 

Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

2014-12-31 

0,00 

27 600,00 
71 669,37 
20 846,53 
93 540,00 

213 655,90 

213 655,90 

213 655,90 

Sida: 1 
Utskrivet: 2015-02-16 

2013-12-31 

10 000,00 

10 000,00 

6 800,00 
78 542,37 
20 763,28 
67 020,00 

173 125,65 

183 125,65 

183 125,65 



Sala Filmstudio 
802468-0418 

Period:2014-01-01- 2014-12-31 

Belopp i kr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (O aktier) 
201 O Eget kapital 
2019 Redovisat resultat 

Balansrapport 

2070 Ändamålsbestämda medel Nortingfond 

Summa bundet eget kapital 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
övriga skulder 
2890 övr kortfri skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

2014-12-31 

77 564,65 
32 855,25 
92 104,00 

202 523,90 

202 523,90 

1 132,00 

10 000,00 

11 132,00 

213 655,90 

Sida: 2 
Utskrivet: 2015-02-16 

2013-12-31 

33 878,12 
43 686,53 
75 484,00 

153 048,65 

153 048,65 

77,00 

30 000,00 

30 077,00 

183 125,65 



Sala Filmstudio 
802468-0418 

Period:2014-01-01- 2014-12-31 

Belopp i kr 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
Nettoomsättning 
3110 Intäkter medlemsagifter 
3111 Biljettintäkt festival 
3120 Försäljning DVD 
3320 Gåvor 

Summa Nettoomsättning 

Resultatrapport 

Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning 
4999 Avsättning Norlingfond 
Övriga rörelseintäkter 
3987 Kommunala bidrag 
3989 övriga bidrag 
3999 Norlingprojektet 

Summa övriga rörelseintäkter 

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 

Rörelsekostnader 
Råvaror och förnödenheter 
4010 Inköp material och varor 
4600 Köpta tjänster 

Summa Råvaror och förnödenheter 

Handelsvaror 
4110SFF 
4111 Kostnad Eurostar 
4120 Inköpta DVD att lotta ut t medlemmarna 

Summa Handelsvaror 
övriga externa kostnader 
501 O Lokalhyra 
5011 Lokalhyra Norlingfestivalen 
5012 Lagerlokal DVD fonden 
541 O Förbrukningsinventarier 
5460 Förbrukningsmaterial 
5800 Resekostnader 
5930 Reklam och annonser 
611 O Kontorsmaterial 
6211 Fast telefoni 
6250 Porto 
6390 Övr kostnader 
6570 Bankkostnader 
6990 Övriga utgifter 

Summa Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 
7010 Löner 
7510 Arbetsgivaravgifter 

Summa Personalkostnader 

Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

2014-01-01-
2014-12-31 

94 300,00 

20 060,00 
1 300,00 

115 660,00 

-16 620,00 

0,00 

99 040,00 

-4 375,00 
-825,00 

-5 200,00 

-31 620,00 
-8 872,00 
-2 479,00 

-42 971,00 

-4 000,00 

-4 068,00 

-454,00 
-1 538,00 

-7 365,00 
-672,00 

-18 097,00 

0,00 

·66 268,00 

32 772,00 

Sida: 1 
Utskrivet: 2015-02-16 

2013-01-01-
2013-12-31 

57 750,00 
52 860,00 
68 000,00 

7 484,00 

186 094,00 

-75 484,00 

15 000,00 
50 000,00 

129 150,00 

194 150,00 

304 760,00 

-12 080,00 
-54 150,00 

-66 230,00 

-22 483,00 
-10 000,00 
-3 719,00 

-36 202,00 

-11 475,00 
-1 000,00 

-1 178,70 
-158,00 
-688,00 

-16 150,00 
-3 532,00 
-2 007,00 
-2 866,00 

-27 369,76 
-609,00 

-2 060,00 

-69 093,46 

-68 484,00 
-21 516,00 

-90 000,00 

-261 525,46 

43 234,54 



Sala Filmstudio 
802468-0418 

Period:2014-01-01- 2014-12-31 

Belopp i kr 

831 O Ränteintäkter 
Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Resultat före skatt 

Skatter 

Arets res u l t at 
8999 Redovisat resultat 

Resultatrapport 

2014-01-01-
2014-12-31 

83,25 
83,25 

32 855,25 

32 855,25 

32 855,25 

Sida: 2 
Utskrivet: 2015-02-16 

2013-01-01-
2013-12-31 

451,99 
451,99 

43 686,53 

43 686,53 

43 686,53 


