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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 2016 
 

Forslag til vedtak: 

Den fremlagte Årsberetning 2016 godkjennes. 
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Årsberetning 2016 

Det å skrive årsberetning er en hyggelig oppgave. I hvert fall så lenge forfatteren 

bare kan skru opp superlativene fra år til år. Vi holder oss til det vi er gode på; vi 

viser film, medlemmene setter pris på filmene vi viser og dere kommer ofte 

tilbake. 

 

Noen av oss i styret, har vært med siden årtusenskiftet. Det sitter fortsatt i 

ryggmargen at vi er en liten klubb, det vil si under 50 medlemmer og med ca. ti 

besøkende per film. Det er vel på tide å slå fast at det ikke lenger stemmer. 

  

2016 ble nok et godt år for filmklubben. Vårsesongen endte opp med 57 

medlemmer og et snittbesøk på 19 personer pr. visning. Åpningsfilmen i vår var 45 

ÅR (2015) og ble sammen med TAXI TEHERAN (2015) sesongens best besøkte film 

med 30 i salen. 

Høsten kom og den skulle vise seg å bli veldig lik våren. Noen flere medlemmer ble 

vi, og 63 er faktisk det nest høyeste medlemstallet på 15 år. Igjen hadde vi et 

snittbesøk på 19 personer pr. visning. Ikke verst med tanke på at kinoen trekker 

gjennomsnittlig 27 personer til sine filmer. Den norske filmen WELCOME TO 

NORWAY! (2016) ble for øvrig høstens toppnotering med 25 besøkende. 

Vi har vist filmer fra alle verdens hjørner og kun 4 av 23 filmer var fra USA. 

Det er også verdt å nevne de fleste visningene i år gikk etter planen. I april hadde 

kinoen tekniske problemer som gjorde det umulig å vise film. Da feilen ble fikset 

ble vi spurt pent om vi kunne vente med våre visninger, slik at kinoen fikk tatt 

igjen sine visninger, og det sa vi selvfølgelig ja til. Det medførte at STABUKKER og 

SAULS SØNN ble vist noe senere enn planlagt.  

Vi hadde heldigvis bare en avlysning i år. WHAT WE DO IN THE SHADOWS (2014) ble 

dessverre ikke sendt tidsnok fra distributøren. Vi prøver å få den med til våren 

2017. 

Nøkkeltall våren 2016:  

Antall visninger:  11 

Antall besøkende:  208 

Antall medlemmer: 57 (1 stk. < 26 år og 0 stk. < 19 år) 

Besøk pr. visning:  19 

Programendringer:  Kinoen hadde tekniske problemer noen uker i april. Det førte til 

at vi måtte flytte visningene av Stabukker og Sauls sønn. Begge filmene ble satt 

opp på slutten av sesongen. 
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Nøkkeltall høsten 2016: 

Antall visninger:  12 

Antall besøkende:  209 

Antall medlemmer: 63 (4 stk. < 26 år og 1 stk. < 19 år) 

Besøk pr. visning:  19 

Programendringer:  What we do in the shadows ble avlyst.  

 

Vi anbefaler fortsatt filmklubbens hjemmeside, www.sorvarangerfilmklubb.no Der 

kan du fortsatt finne program og filmomtaler, tillegg til små og store nyheter. 

 
Filmer våren 2016:  

15.02.16 45 år 

22.02.16 Taxi Teheran 

29.02.16 Der vindande møtest 

07.03.16 Søstre 

14.03.16 Dheepan 

18.04.16 Mistress America 

25.04.16 Anomalisa 

02.05.16 En natt i Berlin 

09.05.16 Tale of tales 

23.05.16 Stabukker 

30.05.16 Sauls sønn 

 

Filmer høsten 2016:  

19.09.16 Under kirsebærtrærne 

26.09.16 Mustang 

03.10.16 Idol 

01.10.16 What we do in the shadows (AVLYST) 

17.10.16 Historien om den sjenerte giganten 

24.10.16 Havet brenner 

31.10.16 Welcome to Norway! 

07.11.16 Flukten 

14.11.16 Truman 

21.11.16 The Postman’s white nights 

28.11.16 Everybody wants some! 

05.12.16 Kortfilmfavoritter fra Grimstad 2016 

  

http://www.sorvarangerfilmklubb.no/
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Sak 3. Regnskap 2016 
 

Forslag til vedtak: 

Fremlagte revisorbekreftede regnskap for 2016 godkjennes. 
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Regnskap 2016 
     

      Inntekter 
  

Utgifter 
  

      Medl. Kontigent 11850 
 
Filmleie/frakt 23635 

 
Billettsalg 17800 

 

Diverse 
utgifter* 12409 

 Diverse inntekter * 21497 
    

      

      SUM 51147 
 
SUM 36044 

 

      

      Sum Resultat 15102,49 
    

      

      * Reisestøtte TIFF 
6000, 

  
 * Postboksleie 1050,   

 Tippemidler 1761,62 
  

Reisestøtte TIFF 6000, 
 

SVK Tilskudd 8000, 
  

Reisestøtte Bergen filmklubb 
4000 

Bergen Filmklubb 
4000, 

  
Gebyrer 225 

  Norsk Filmklubbforbund 1500, 
    Renter 51,8 
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Sak 4. Budsjettforslag for 2017 

Forslag til vedtak: 

Fremlagte forslag til budsjett for 2017 godkjennes. 
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UTGIFTER 

 

  Filmleie/frakt 20000 

Postboksleie 1300 

Reise TIFF 6000 

Annonse 1000 

Semestermerke 3500 

Kurs i filmhistorie 8 000 

Diverse 1200 

  SUM: 41000 

  

  INNTEKTER 

 

  Medlemskontigent 9000 

Billettsalg 9000 

Grasrot 1000 

Tilskudd SVK 9000 

Tilskudd Reise TIFF 6000 

Underskuddsgaranti, NFK-kurs 7000 

  SUM: 41000 
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Sak 5. Aktivitetsplan 2017 

 
Margrethe Alnes orienterer. 
 
Forslag til vedtak: 
Fremlagte forslag til Aktivitetsplan for 2017 godkjennes.  
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Aktivitetsplan 2017 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 2017 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 2017 
 
Filmprogrammet for våren 2017 ser slik ut: 
 
20.02: Min pappa Toni Erdmann  
 
27.02:  Førpremiere: Life, animated 
 
06.03:  What we do in the shadows 
 
13.03:  Agnus dei 
 
20.03:  Dagen i morgen  (årsmøte før filmen) 
 
27.03:  Heart of a dog 
 
03.04:  The rules for everything  
 
24.04:  Kammerpiken  
 
02.05:  Certain women   
 
08.05:  En handelsreisende  
 
15.05:  Ikke fastsatt 
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Program for høsten 2017 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.  
 
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 2017 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 høsten 2017. 
 
Styret i Sør-Varanger filmklubb 
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Sak 6. Valg  

Saksfremlegg:  

Valg av styre: 

 
Sittende styre pr. 20.03.17 
 
Margrethe Alnes, leder 
Nina Østrem, sekretær 
Hilde Methi, kasserer 
Barbara Lesz, styremedlem 
Askild Brækkan, styremedlem/maskinist 
Bredo Møller, styremedlem/maskinist 
 
Alle untatt Barbara Lesz stiller til gjenvalg. Det er forslag til 2 nye 
styremedlemmer; Trine Hamran og Ingrid Valan. Hvis det ikke fremkommer forslag 
til flere nye styremedlemmer under møtet foreslås det at følgende styre velges: 
 
Margrethe Alnes, leder 
Nina Østrem, sekretær 
Hilde Methi, kasserer 
Trine Hamran, styremedlem 
Ingrid Valan, styremedlem 
Askild Brækkan, styremedlem/maskinist 
Bredo Møller, styremedlem/maskinist 
 

Forslag til vedtak: 

Det foreslåtte styret velges. 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 
 
 
 
 


