TYRESÖ FILMFÖRENING
STYRELSEN

PROTOKOLL
Styrelsemöte/Programråd

Tid: Torsdag 23 oktober 2008 kl 18.00-20.00. Plats: Maskinrummet Bio Forellen. Närvarande: Jessica
Nilsson, Hilde Björns, Nils Hinnas, Gunilla Dahlberg, Birgitta Hellqvist, Maria Aro, Lars-Åke Jonsson och
Eila Andersson.
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och till mötessekreterare valdes Eila Andersson i enlighet med rullande schema
för sekreterarfunktionen.
2. Föregående protokoll
Godkändes.
3. Statistik
Kassören Lars-Åke Jonsson delade ut statistik för 22 augusti - 24 september och för 1 oktober –31
oktober. Antal besökare för perioden var 2360 resp. 502, rekordsiffror för första perioden. En starkt
bidragande orsak till den höga publiksiffran nu är utsålda föreställningar av Mamma Mia.
4. Kommande filmer
För december: Förstaveckan High School Musical som sattes redan i november. Övriga förslag Burn after
reading med Vicky Christina Barcelona och Bonjour Sagan som reserver (ev. även Mamma Mia).
Sista filmen i december Det var i alla fall vackert väder 2 , som knattefilm Mamma Mu och som matinéfilm
Madagaskar 2.
5. Övriga frågor
a) Renovering
Maria har träffat Mahmood från tekniska kontoret och hantverkarna som ska utföra arbetet.
Den 3 nov. påbörjas renoveringsarbetet och allt ska vara klart inom en vecka. Inköp av möbler och
byte av bordskiva kommer filmföreningen att få stå för.
b) Ambassadörsträff
Endast en person kom till träffen med Jessica och Birgitta. Hon var både ung och intresserad, kan
även tänka sig att hjälpa till med godisförsäljningen vid behov.
c) Seniorbio
Både PRO och SPF vill fortsätta att visa film även under vårterminen. De föreslagna visningsdagarna
Bör kontrolleras med vår personal. Vi föreslår träff i PRO-lokalen den 3 nov. Jessica
Kontaktar PRO.
d) Affischering
Lena Guthe vill att någon i filmföreningen skall överta uppdraget. Hilde anmäler sig som frivillig.
Jessica kontaktar Lena för att höra hur uppgifterna kan överföras till Hilde.
e) Medlemsvärvning
Vi har f.n. 99 medlemmar. Mötet föreslår att ett brev skickar till medlemmarna för att få dem
Att värva nya medlemmar. Jessica skriver ett förslag till brev. Vi fortsätter diskussionen på
Novembermötet.
f) Bondfilmen
Extra säkerthetsåtgärder krävs av filmbolaget. Styrelsen ordnar en bevakare för varje föreställning
g) Annonsering i Mitt i Tyresö
Tidningen har lovat en kvarts sidas gratisannons i nästa nummer pga tidigare annonsfel.
6. Nästa möte
bestämdes till torsdagen den 20 november 2008 kl 18.15.
Vid protokollet: Eila Andersson

