TYRESÖ FILMFÖRENING
STYRELSEN

PROTOKOLL
Styrelsemöte/programråd

Tid: torsdag 31 juli 2008 kl 18.00-19.10 Plats: Maskinrummet, Bio Forellen
Närvarande: Maria Aro, Gunilla Dahlberg, Peter Holmer, Jessica Nilsson.
§1
Godkännande av förra mötets anteckningar. Godkändes med ändringen att även matinépriserna
höjts, i protokollet stod det att dessa var oförändrade.
Beslutades att alla protokoll fortsättningsvis ska innehålla mötets start- och stopptid.
§2
Ingen statistik att rapportera.
§3
Kommande filmer. Arn – riket vid vägens slut, Mamma Mia, Sex and the City, The Dark Knight,
Patrik 1,5 och Arkiv X eller En förlorad värld. Maria pratar med Mathias om att eventuellt köra
filmer som vi missat under uppehållet, t ex Indiana Jones 4 eller Narnia. Torsdagsfilm rysaren
Barnhemmet för att testa en ny genre, reserv till denna blir La Zona.
Knattefilm Lennart Hellsing ABC (första filmen, A-F), matiné Kung Fu Panda.
§4
Övriga frågor
a) Annonsering i Mitt i Tyresö. Under sommaren med start v 27 har en annons för Arn –
riket vid vägens slut varit i Mitt i varje vecka. Format 164x133. Fr o m v 32 går annonsen
ner till 80x133 och fr o m tis 26/8 börjar vi med att annonsera kommande veckas film i
samma format.
b) Seniorbio. Möte med PRO och SPF hölls 22/7. Beslut togs att prova med seniorbio vid sex
tillfällen under hösten med start 18/9. Filmerna blir The Queen, La vie en rose, Flyga
Drake, Varg, Walk the line och Arn – tempelriddaren. Visningarna kommer att hållas vid
tre-tiden på torsdagar, förutom ett tillfälle som blir en måndag. Slutna visningar.
Marknadsföringen blir till medlemmar i PRO och SPF, även utanför Tyresö. Tommy och
Ari kör tre visningar vardera.
c) Punkten om ambassadörer utgick då vi var så få på mötet.
d) Angående toaletternas dåliga skick som diskuterades på förra mötet har Gunilla varit i
kontakt med Iréne Hededal som sa att ärendet är anmält och ska åtgärdas.
e) Nästa möte blir måndag 25 augusti kl 18.00 i maskinrummet.

Sekreterare
Jessica Nilsson

