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Verksamhetsberättelse 2021 för 
 

 
 

Eskilstuna filmstudio  eskilstunafilmstudio.se info@eskilstunafilmstudio.se 

 
Verksamhetsåret 2021 har för Eskilstuna filmstudio, liksom för många andra präglats av 
ett år med pandemin covid-19. 
 
Om Eskilstuna filmstudio  
Eskilstuna filmstudio är en ideell förening med syfte att främja intresset för film i 
konstnärligt och allmänkulturellt avseende. Föreningen arrangerar visningar av 
värdefull film samt föreläsningar och diskussioner med filmkulturen i fokus. Föreningen 
har sitt säte i Eskilstuna, Sörmland och är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios 
(SFF).  
 
Styrelse  

• Jacob Hansson, ordförande  
• Britta Karlsson, kassör  
• Marie Östlundh, sekreterare  
• Eva Sjödahl, ledamot  
• Margot Magnusson, ledamot 
• Ulla Jyrkäs, suppleant  
• Agata Lauer, suppleant 

 
Styrelsen valdes vid årsmötet 5 mars 2020 och har under året 2021 fortsatt arbetat som 
styrelse fram tills årsmöte kunde hållas 11 november 2021. Då återvaldes hela styrelsen 
samt valberedning och revisorer. Styrelsen har ansvarat för föreningens verksamhet.  
 
Programgrupp  
Monica Eriksson, Nils Isakson och Hans Östensson samt styrelsens medlemmar, se ovan. 
Programgruppen har ansvarat för filmprogrammet och filmvisningarna.  
 
Valberedning  
Jolanta Gizýnska och Iwona Walczyna  
 
Revisorer  
Mona Andersson och Anna Podkoscielna-Gocko  
 
Möten  
Föreningens styrelse (och ibland även programgrupp) har träffats vid 3 tillfällen under 
2021 samt styrelsen vid det konstituerande mötet efter årsmöte. Dessutom har intensiv 
mejlkontakt hållits med anledning av förändrade pandemirestriktioner. 
 

Datum Mötets huvudsakliga innehåll 
210720 Utomhusmöte om situationen och ev återstart 
210922 Planering av återstart och årsmöte 
211101 Programsättning inför vt-22 
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Medlemmar 
Under 2021 tillkom inga nya medlemmar då ingen ny filmsäsong startade under året. 
Medlemmarna från 2020 erbjöds delta på visningarna under hösten 2021 då de 
avbrutna visningarna från 2020 återupptogs. 
 
Samarbeten 
Filmerna nov-dec 2021 visades på kulturhuset Royal. 
 
Studiefrämjandet har fortsatt varit samarbetspartner. 
 
AKTIVITETER 
 

SFF:s årsmöte  
Hölls digitalt 25 april. Jacob Hansson deltar som styrelsemedlem i SFF. 
 
SFF digitala infovisningar 3–13 juni 2021 
På grund av Corona-pandemin ordnades ett digitalt visningsrum för filmstudiornas 
filmväljare i stället för fysiska infovisningar på Filmhuset. Det gjorde att styrelse och 
programgrupp hade stor möjlighet att se många av de sammanlagt 33 filmer från 17 
olika länder som visades. 
 
Eskilstuna filmstudios årsmöte 11 nov 
Ett kort årsmöte hölls före filmvisning i Kulturföreningen Royals biograf, med 15 
personer närvarande. 
 
Nätverksträff för länets filmstudior  
23 oktober i Katrineholm och 16 december i Eskilstuna. Arrangör: Film i Sörmland, 
 
Filmvisningar 
11 nov Mr Jones, publik 67 pers., snittbetyg 4,2 . Filmen ersatte ursprungsinbokade 
Villebråd. 
18 nov Den tysta revolutionen, publik 66 pers., snittbetyg 4,4  
9 dec Yao, publik 68 pers., snittbetyg 4,1 

 
 
 
Jacob Hansson, ordf. Marie Östlundh, sekr. Britta Karlsson, kassör 
 
 
Eva Sjödahl  Margot Magnusson Ulla Jyrkäs Agata Lauer 
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Valberedning  
Jolanta Gizýnska och Iwona Walczyna  
 
Revisorer  
Mona Andersson och Anna Podkoscielna-Gocko  
 
Möten  
Föreningens styrelse (och ibland även programgrupp) har träffats vid 3 tillfällen under 
2021 samt styrelsen vid det konstituerande mötet efter årsmöte. Dessutom har intensiv 
mejlkontakt hållits med anledning av förändrade pandemirestriktioner. 
 


Datum Mötets huvudsakliga innehåll 
210720 Utomhusmöte om situationen och ev återstart 
210922 Planering av återstart och årsmöte 
211101 Programsättning inför vt-22 


 
 
 
 







 


[Skriv text] [Skriv text] [Skriv text] 


2 


 
Medlemmar 
Under 2021 tillkom inga nya medlemmar då ingen ny filmsäsong startade under året. 
Medlemmarna från 2020 erbjöds delta på visningarna under hösten 2021 då de 
avbrutna visningarna från 2020 återupptogs. 
 
Samarbeten 
Filmerna nov-dec 2021 visades på kulturhuset Royal. 
 
Studiefrämjandet har fortsatt varit samarbetspartner. 
 
AKTIVITETER 
 


SFF:s årsmöte  
Hölls digitalt 25 april. Jacob Hansson deltar som styrelsemedlem i SFF. 
 
SFF digitala infovisningar 3–13 juni 2021 
På grund av Corona-pandemin ordnades ett digitalt visningsrum för filmstudiornas 
filmväljare i stället för fysiska infovisningar på Filmhuset. Det gjorde att styrelse och 
programgrupp hade stor möjlighet att se många av de sammanlagt 33 filmer från 17 
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Villebråd. 
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Jacob Hansson, ordf. Marie Östlundh, sekr. Britta Karlsson, kassör 
 
 
Eva Sjödahl  Margot Magnusson Ulla Jyrkäs Agata Lauer 
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