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Sak 1. Åpning, konstituering og godkjenning av saksliste 

Forslag til vedtak: 

Margrethe Alnes velges som møteleder og Nina Østrem som referent. 
Den fremlagte sakslisten godkjennes. 
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Sak 2. Årsberetning 2015 
 

Forslag til vedtak: 

Den fremlagte Årsberetning 2015 godkjennes. 



 

4 

 

Årsberetning 2015 
2015 er historie, og nok en gang kan filmklubben se seg tilbake og være fornøyd 
med et godt år. Vi viser film, medlemmene setter pris på filmene vi viser og 
kommer ofte tilbake.  
Vi har nok en gang satt ny rekord for antall medlemmer et semester, vi har høye 
snittall på besøk per visning, og gledelig nok - i høst hadde vi også mange unge 
medlemmer.  
Styret er også veldig glade for at 2015 ble et år uten en eneste avlysning eller 
programendring. Det har vi ikke vært bortskjemt med så veldig mange ganger 
tidligere.  
Vi har vist 22 filmer i 2015, de er spredt godt utover når det gjelder nasjonalitet, 
sjanger og tematikk. Vi har vist Oscarvinnere (Whiplash og Boyhood), 
Oscarnominerte (Jordens salt, Wild Tales og Timbuktu), etterlengtet film fra Roy 
Andersson, gripende drama fra krigens slutt i Tyskland og det beste 
kortfilmfestivalen i Grimstad hadde å by på. 2015 har også vært et år der vi har 
fått vist mye god dokumentarfilm, med tema som ishockey, mental helse og 
oppvekst.  
I høst viste vi nok en gang film i samarbeid med Sør-Varanger kommune, psykisk 
helsetjeneste, i anledning Verdensdagen for psykisk helse. Visningen av Idas dagbok 
var derfor en visning åpen for alle interesserte, og med innledning fra Mental 
Helse.  
Filmklubbens hjemmeside  www.sorvarangerfilmklubb.no   har blitt pusset opp i 
2015. Der kan du fortsatt finne program og filmomtaler, i tillegg til små og store 
nyheter.  
Alt i alt har 2015 vært et godt år for filmklubben. Vi i styret er veldig fornøyde med 
året og filmene vi har vist, og håper at medlemmene fortsetter å strømme til i 
samme grad i både 2016 og årene foran oss. Vi skal i hvert fall jobbe med å tilby de 
gode filmopplevelsene der de hører hjemme – i filmklubb. 

Nøkkeltall våren 2015:  

Antall visninger:  10 

Antall besøkende:  188 

Antall medlemmer: 53  (0 stk. < 26 år og 0 stk. < 19 år) 

Besøk pr. visning:  19 

Programendringer:  Ingen 

Nøkkeltall høsten 2015:  

Antall visninger:  12 

Antall besøkende:  217 

Antall medlemmer: 68  (9 stk. < 26 år og 5 stk. < 19 år) 

Besøk pr. visning:  18 

Programendringer:  Ingen 

http://www.sorvarangerfilmklubb.no/
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Filmer våren 2015:  
23.02:  En due satt på en gren… 
02.03:  Turist 
09.03:  1001 gram 
16.03:  Boyhood 
23.03:  Whiplash 
13.04:  Calvary 
20.04:  Mamma 
27.04:  Wild Tales 
04.05:  Lore 
11.05:  Jordens Salt 
 
Filmer høsten 2015:  
21.09:  Red Army 
28.09:  A girl walks home alone at night 
05.10:  Idas dagbok (Verdensdagen for mental helse) 
12.10:  2 dager, 1 natt 
19.10:  Sils Maria 
26.10:  Brødre 
02.11:  Pride 
09.11:  Korsveien 
16.11:  Raketten 
23.11:  Amy 
30.11:  Timbuktu 
07.12:  Kortfilmfavoritter fra Grimstad  
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Sak 3. Regnskap 2015 
 

Forslag til vedtak: 

Fremlagte revisorbekreftede regnskap for 2014 godkjennes. 
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REVISJONSRAPPORT 2015 

SØR-VARANGER FILMKLUBB 
 

 

 

 

 

Regnskapet for 2015 er revidert, og jeg har ingenting å bemerke.   

Alle bilag er postert og utgående balanse stemmer med bank og med kasseoppgjørsskjema.   

 

Jeg anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet.  

 

 

 

Svanvik 01.03.16 

 

 

Sissel Randa 
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Regnskap 2015 

    

     Inntekter 

  

Utgifter 

 

     Medl. 

Kontigent 11400 

 

Filmleie/frakt 15066 

Billettsalg 18000 

 

Diverse 

utgifter* 15776 

Diverse 

inntekter * 15397 

   

     

     SUM 44797 

 

SUM 30842 

     

     Sum Resultat 13954,58 

   

     

     * Reisestøtte TIFF 6000, 

 

 * Postboksleie 1020,   

Tippemidler 352, 426 og 580, Semester merker 3025,  

SVK Tilskudd 4000, 

 

Reisestøtte TIFF 6000, 

SVK Psykisk helse 2500,  

 

Reklame 5050 

 Momsrefusjon NFF  1500, 

   Renter 39 
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Sak 4. Budsjettforslag for 2016 

Forslag til vedtak: 

Fremlagte forslag til budsjett for 2016 godkjennes. 
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BUDSJETT 2016 
    

     Utgifter 
  

Inntekter 
 Filmleie / frakt 21 000 

 
Billettsalg 14 000 

Semestermerker 4 000 
 

Medlemskontingent 10 000 

Seminar, filmhistorie * 5 000 
 

Kulturmidler 8 000 

Reise, TIFF16 6 000 
 

TIFF16, tilskudd NFK 6 000 

Reise, landsmøte 4 000 
 

Landsmøte, tilskudd NFK 4 000 

Annonser 2 000 
 

Momsrefusjon 2 000 

Postboksleie 1 000 
 

Grasrotandel 1 000 

Web (domene, hotel) 1 000 
   Diverse 1 000 
   Sum 45 000 
 

Sum 45 000 

     * Seminar i Kirkenes med prof. filmvitenskap 
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Sak 5. Aktivitetsplan 2016 

 
Margrethe Alnes orienterer. 
 
Forslag til vedtak: 
Fremlagte forslag til Aktivitetsplan for 2016 godkjennes.  



 

12 

 

Aktivitetsplan 2016 Sør-Varanger Filmklubb 
 
Generelt 
 
SØR-VARANGER FILMKLUBB er en ikke kommersiell organisasjon som er tilsluttet 
Norsk Filmklubbforbund (NFK). Vår oppgave består blant annet i å vise film som 
ikke blir vist på den lokale kinoen. Vi tilstreber oss å være et forum for mennesker 
som er interessert i film både som kunstform og som ren underholdning. 
Medlemskap er obligatorisk og gir normalt adgang til filmklubber landet over. 
Alle over 15 år kan bli medlemmer. 
Sør-Varanger filmklubb vil i 2015 som vanlig prøve å sørge for at medlemmene våre 
får et lite pustehull i hverdagen, at de kan avrunde en slitsom uke med en god 
film, ny eller gammel, trist eller morsom, spennende eller provoserende. I 
filmklubben har en muligheten til å gi slipp på virkeligheten en stakket stund og 
leve seg inn i en annen verden. Hvilket sted kan det bedre gjøres enn foran kinoens 
lerret omgitt av mørke? Filmklubben ønsker å være et supplement til den ordinære 
kinoen, fordi vi synes folk i Sør-Varanger også fortjener å se smalere filmer enn de 
Aurora kino setter opp. Vårt håp er at vi og kinoen gjensidig skal utfylle hverandre, 
og at publikum på kinoen skal ”oppdras” til å bli ekte filmelskere og som en 
naturlig konsekvens melde seg inn i filmklubben. Og omvendt. Kanskje kan vi med 
våre beskjedne filmtilbud bidra til at kinoen får bedre besøk? 
 
Filmklubbens visningssted er Aurora kino. Filmklubben viser filmer i digitalt format. 
Visningstidspunkt er mandager kl. 19. 
 
Program våren 2016 
 
Filmprogrammet for våren 2016 ser slik ut: 
 
15.02: 45 år   
22.02: Taxi Teheran             
29.02: Der vindane møtes              
07.03: Søstre  
14.03: Dheepan              
04.04: Stabukker     
11.04: Son of Saul          
18.04: Mistress America      
25.04: Anomalisa 
02.05: En natt i Berlin 
09.05: Tale of tales  
 
Program for høsten 2016 er ennå ikke lagt. Programmet vil likne på de senere års 
program hva gjelder kvantitet og innhold. Det vil si at vi vil vise 10-12 filmer fra 
forskjellige kontinenter og med fokus på ulike temaer/skuespillere/regissører.  
Det er mulig at vi vil forsøke å arrangere en filmhelg med flere visninger til høsten, 
siden dette tidligere har vist seg å bli godt mottatt.  
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Andre aktiviteter 
 
Vår hovedaktivitet er og blir filmvisning. I tillegg har styremedlemmene de senere 
årene deltatt på seminarer og kurs i regi av filmklubbforbundet. Vi i styret anser 
slik deltakelse som viktig, fordi vi gjennom dette tilegner oss informasjon om 
filmklubbdrift, oppretter kontakter og ikke minst får inspirasjon til videre arbeid 
gjennom møter med andre som arbeider med filmklubb. Noen av medlemmene i 
styret har også på eget initiativ og for egen regning besøkt noen av de norske 
filmfestivalene. Det er nyttig for styret å være til stede på slike festivaler, da det 
her vises film som senere kan være aktuelt å inkludere i våre programmer. 
I januar 2016 deltok flere av styremedlemmene på seminar for norske filmklubber 
som Norsk Filmklubbforbund arrangerte i Tromsø i tilknytning til den internasjonale 
filmfestivalen.  
 
Styret ser på muligheten for å arrangere et kurs i filmhistorie for våre medlemmer i 
løpet av 2016. 
 
Styret i Sør-Varanger filmklubb 
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Sak 6. Valg  

Saksfremlegg:  

Valg av styre: 

 
Sittende styre pr. 14.03.16 
 
Margrethe Alnes, leder 
Nina Østrem, sekretær 
Hilde Methi, kasserer 
Barbara Lesz, styremedlem 
Askild Brækkan, styremedlem/maskinist 
Bredo Møller, styremedlem/maskinist 
 
Alle stiller til gjenvalg. Hvis det ikke fremkommer forslag til flere nye 
styremedlemmer under møtet foreslås det at styret gjenvelges: 
 

Forslag til vedtak: 

Det sittende styret gjenvelges. Styret skal fungere inntil nytt valg avholdes under 
neste årsmøte.  
 

Valg av revisor: 

Forslag til vedtak: 

Sissel Randa velges som revisor for filmklubben frem til neste årsmøte. 
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Sak 7. Eventuelt 
 
 
 
 


