TYRESÖ FILMFÖRENING
Styrelsemöte/Programråd
Närvarande:

PROTOKOLL 2008-11-20 kl 18.00-20.00
Plats: Hildes butik

Jessica Nilsson, Hilde Björns, Nils Hinnas, Gunilla Dahlberg,
Maria Aro, Lars-Åke Jonsson, Eila Johansson, Birgitta Hellqvist

1. Föregående protokoll
Godkändes.
2. Statistik
Lars-Åke delade ut statistik för:
oktober
1070 besökare
1 –19 november:
604 besökare. Se utdelat material.
3. Kommande filmer
Rättelse: november: Ingen föreställning på söndag 23/11 av Låt den rätta komma in.
Januari
- Allt flyter
- Australia med Nicole Kidman och Hugh Jackman (prem 25/12)
- Wallander – Hämnden (prem 9/1, alternativ The day the earth stood still (prem 12/12)
- Body of Lies (prem 5/12)
Torsdagsfilm: Elegy med Ben Kingsley och Penélope Cruz eller reserv Gomorra
Söndag 11/1: Matinéer: Bästa knattefilmerna 1 och Lasse-Majas Detektivbyrå
4. Övriga frågor
a) Medlemsutskick. Jessica läste upp förslag till medlemsbrev att skickas ut i början av
januari. Förslaget godkändes. Uppdrogs åt Jessica att göra ett tillägg angående ”Värva en
medlem så får du en biocheck”.
Diskuterades tre olika aktiviteter i januari:
- Medlemsveckor 4 – 14 januari. Bli medlem själv, och ta med en värvad medlem på bio så
får du en biocheck.
- Vid filmen ”Allt flyter” samarbete med simhallen och utlottning av biljetter till simhallen.
- Utlottning av ”Spöket Laban prylar” till barn vid visning av filmen Spöket Laban.
b) Affischering. Från december ansvarar Hilde för affischeringen. Jessica skriver datumlappar. Vissa arbetsuppgifter såsom biocheckar, utskick av bioprogrammen inom
kommunen kommer att ligga kvar hos Lena Guthe. Jessica återkommer efter samtal med
Lena.
c) Konstföreningen. Thord Strömberg, Tyresös Konstförening, har ringt till Jessica
angående ett samarbete mellan föreningen och Bio Forellen. Först föreläsning om
Vermeer och därefter filmen ”Flickan med pärlörhänget”. Förslag till dag är
12 eller 19 mars 2009.
d) Barnkalas. Maria har fått en förfrågan angående ”Barnkalas på Forellen, typ McDonalds,
med privat filmförevisning och därefter tårtfest. Beslutades att Maria lämnar en offert där
alla kostnader täcks in.
e) Sony Pictures kontor i Sverige läggs ned. Deras filmer kommer i stället att distribueras
från Disney.
Nästa möte: den 18 december, kl 18.15 i Maskinrummet
Vid protokollet: Birgitta Hellqvist

