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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 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Den fremlagte Årsberetning 2018 godkjennes. 
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Årsberetning 2018 
 
Etter et festår i 2017 da vi feiret 40 var vi tilbake til en grå hverdag i 2018. Men 
hverdagslivet var slett ikke så grått. 

Vårsesongen startet 22. februar med et samarbeid med Barents Spektakel og 
visningen av dokumentaren LIBERATION DAY (2016). Deretter gikk det slag i slag 
med avslutning så sent som 22. mai med den argentinske filmen ÆRESBORGEREN 
(2016). Våren endte opp med 61 medlemmer og et snittbesøk på 20 personer pr. 
visning. Sesongens best besøkte film ble for øvrig Oscarvinneren EN FANTASTISK 
KVINNE (2017) med 29 besøkende. 

Høsten 2018 skulle også bli en bra sesong. Kanskje litt under normalen hva angår 
medlemstall der vi endte opp med 55. Gjennomsnittsbesøket ble også denne gang 
20 personer pr. visning som ser ut til å bli et stabilt tall for oss. Igjen hadde vi et 
samarbeid med kommunen under Verdensdagen for psykisk helse da vi viste danske 
TEAM HURRICANE (2017). Her var det nesten 100 personer i salen som fikk se en 
fargerik film som ble innledet av avdeling for Psykisk Helse og Rus i kommunen. Vi 
støtter gode saker og dette er et tiltak som er kommet for å bli. 

Alle visningene i 2018 gikk som forventet - ingen avlysninger eller 
programendringer. Ting gikk rett og slett etter planen. 

Oppsummert: 

VÅREN 2018: 

 Antall visninger: 11 (inkl. en åpen visning i forbindelse med Barents Spektakel) 

 Antall besøkende: 204 

 Antall medlemmer: 61 (2 stk. < 26 år og 0 stk. < 19 år) 

 Besøk pr. visning: 20 

 Programendringer: Ingen 

HØSTEN 2018: 

 Antall visninger: 12 (inkl. en åpen visning i forbindelse med Verdensdagen) 

 Antall besøkende: 216 

 Antall medlemmer: 55 (0 stk. < 26 år og 0 stk. < 19 år) 

 Besøk pr. visning: 20 

 Programendringer: Ingen 

SOSIALE TALL: 

 Facebook: 214 medlemmer (202 i 2017) 

 Twitter: 567 følgere (585 i 2017) 

 Instagram: 131 følgere (98 i 2017) 

 E-postliste: 54 mottakere (44 i 2017) 
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FILMENE VI SÅ: 
 

VÅREN 2018 

22.02.2018 Liberation day (åpen visning, samarbeid med Barents Spektakel) 

26.02.2018 Savnet 

05.03.2018 Ut av intet 

12.03.2018 Om kropp og sjel 

19.03.2018 The Florida project (årsmøte) 

09.04.2018 En fantastisk kvinne 

16.04.2018 The Party 

23.04.2018 God’s Own Country 

07.05.2018 City of Ghosts: Raqqa 

14.05.2018 Sicilian Ghost Story 

22.05.2018 Æresborgeren 

  

HØSTEN 2017 

10.09.2018 Sommer 1993 

17.09.2018 Close-Knit 

24.09.2018 Skyggen fra treet 

08.10.2018 Mannen mot strømmen 

15.10.2018 Team Hurricane (åpen visning, Verdensdagen for psykisk helse) 

22.10.2018 Amatører 

29.10.2018 120 slag i minuttet 

05.11.2018 Lucky 

12.11.2018 Fornærmelsen 

19.11.2018 Ugly & Blind 

26.11.2018 Vokterskene 

03.12.2018 Kortfilmfavoritter fra Grimstad 2018 + Bjarne vil ikke på film 
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Sak 3. Regnskap 2018 

 

Forslag til vedtak: 

Fremlagte revisorbekreftede regnskap for 2018 godkjennes. 
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REGNSKAP 2018 
    

     INNTEKTER     UTGIFTER   

Billetter, vår 0 
 

Filmleie / frakt 19 781 

Kontingent, vår 11 300 
 

Semestermerker 3 500 

Billetter, høst 0 
 

Reisestøtte, TIFF18 1 900 

Kontingent, høst 10 185 
 

Postboksleie 1 130 

Kulturmidler 7 000 
 

Bjarne kortfilm 1 120 

Grasrotandel 2 992 
 

Web / domene 1 114 

Momsrefusjon 2 000 
 

Gebyrer 417 

Reisestøtte, TIFF18 1 900 
   Renter 35 
   

     SUM 35 412   SUM 28 962 

     Årsresultat 6 451 
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Sak 4. Budsjettforslag for 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Fremlagte forslag til budsjett for 2019 godkjennes. 
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BUDSJETT 2019 
    

     INNTEKTER     UTGIFTER   

Billetter, vår 0 
 

Filmleie / frakt 24 000 

Kontingent, vår 10 000 
 

Reisestøtte, TIFF19 6 000 

Billetter, høst 0 
 

Semestermerker 3 500 

Kontingent, høst 10 000 
 

Postboksleie 1 500 

Kulturmidler 8 000 
 

Web / domene 1 500 

Reisestøtte, TIFF19 6 000 
 

Varer 500 

Grasrotandel 2 000 
 

Gebyr, Bank 500 

Momsrefusjon 2 000 
 

Gebyr, Vipps 500 

Renter 0 
   

     SUM 38 000   SUM 38 000 
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Sak 5. Aktivitetsplan 2019 

 

Margrethe Alnes orienterer 

 

Forslag til vedtak: 

Fremlagte forslag til Aktivitetsplan 2019 godkjennes. 
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Aktivitetsplan 2019 
 
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 2019 som vanlig prøve å sørge for at medlemmene våre 
får et lite pustehull i hverdagen gjennom å se en god film, ny eller gammel, trist 
eller morsom, spennende eller provoserende – sammen med andre. I filmklubben 
har medlemmene muligheten til å gi slipp på virkeligheten 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 kirkenes. Filmklubben viser filmer i 
digitalt format. Visningstidspunkt er i all hovedsak mandager kl. 19. 
 
Filmprogrammet for våren 2019 ser slik ut: 
 
18.02: Kvinne på krigsstien (Island)  
25.02: Cold war (Polen) 
04.03: Faces places (Frankrike)  
11.03: Birds of passage (Columbia)  
18.03: Den skyldige (Danmark)  
25.03: Shoplifters (Japan)  
01.04: Arvingene (Paraguay)  
08.04: Burning (Sør-Korea) 
29.04: Sommerfugler (Tyrkia)  
06.05: Leave no trace (USA) 
13.05: Min andre mor (Brasil) 
 
Program for høsten 2019 er ennå ikke lagt. Dette 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. 
 
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 
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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 2019 deltok vi med 3 representanter på seminar for norske filmklubber som 
Norsk Filmklubbforbund arrangerte i Tromsø i tilknytning til den internasjonale 
filmfestivalen.  
 
 
Styret i Sør-Varanger filmklubb 
 
 
  



14 
 

Sak 6. Valg  
 
Saksfremlegg:  
 
a) Valg av styre. 
 
Sittende styre pr. 02.04.19 
 
Margrethe Alnes, leder 
Nina Østrem, sekretær 
Hilde Methi, kasserer 
Anna Lankinen, styremedlem 
Ingrid Valan, styremedlem 
Askild Brækkan, styremedlem 
Bredo Møller, styremedlem 
 
Hele styret stiller til gjenvalg. Hvis det ikke fremkommer forslag til flere nye 
styremedlemmer under møtet foreslås det at styret gjenvelges. 
 
Forslag til vedtak: 
Det foreslåtte styret velges. Styret skal fungere inntil nytt valg avholdes under 
neste årsmøte.  
 
b) Valg av revisor. 
 
Forslag til vedtak: 
Sissel Randa velges som revisor for filmklubben frem til neste årsmøte. 
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Sak 7. Eventuelt 
 
Ingen innkomne saker pr. 30.03.19. 
 
 


