
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
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 strävar efter att anordna 
orienterande föredrag, diskussioner och studioverksamhet. Föreningen har sitt säte i Eskilstuna, Sörmland. 
Föreningen är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). 

 
Styrelse 
Jacob Hansson, ordförande, Eva Sjödahl, sekreterare, Britta Karlsson, kassör.  
Övriga ledamöter: Margot Magnusson, Marie Östlundh, Agata Lauer (suppleant), Ulla Jyrkäs (suppleant) 

 
Programgrupp 
I arbetet med att sätta säsongsprogrammet och vara värd vid visningarna har Eskilstuna filmstudio även en 
programgrupp där följande (utöver styrelsen) ingår: Monica Eriksson, Nils Isaksson och Hans Östensson 

 
Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret 2022 har styrelsen sammankallats vid följande tillfällen: 15 mars och 19 april.  
Dessutom har styrelsen och programgruppen träffats för att bestämma filmer inför respektive säsong. 
 
Medlemmar 
Våren 2022 var Eskilstuna filmstudios första ”normala” säsong sedan pandemin.  
Totalt antal som varit medlemmar under 2022 är 241 personer. 
 
Av höstterminens 182 medlemmar är 

• 42 % födda 1960 och senare 

• 75 % kvinnor 
 
Av vårterminens 165 medlemmar är 

• 34 % födda 1960 och senare 

• 77 % kvinnor 
 



VERKSAMHET 
 
Visningar 
Eskilstuna filmstudio hade 2022 två säsonger som får betraktas som normala, efter ett par år av pandemin. 
Säsongsstarten våren 2022 senarelades visserligen något på grund av att restriktioner avvecklades 9 februari. 
Men sedan följde totalt 17 filmer under 2022 – varav 1 i samband med höstens jubileum. 

 
Film   Antal besökare Snittbetyg 
 
Vår 2022 
17/2 ........... De bästa åren...................................................................... 121 .................................... 3,9 
3/3 ............. Litet land ............................................................................. 108 .................................... 3,6 
17/3 ........... First Cow ............................................................................. 104 .................................... 3,0 
24/3  .......... Charlatan .............................................................................. 88 .................................... 3,6 
7/4 ............. Barn ...................................................................................... 66 .................................... 3,4 
21/4 ........... The Man Who Sold His Skin .................................................. 78 .................................... 3,5 
5/5 ............. Khorshid................................................................................ 71 .................................... 3,4 
12/5 ........... Quo Vadis, Aida .................................................................... 62 .................................... 4,0 

 
Höst 2022 
1/9 ............. Memory box ....................................................................... 114 .................................... 3,3 
15/9 ........... Grandmother ...................................................................... 132 .................................... 4,2 
17/9 ........... Drömmannen (20-årsjubileum) ............................................ 56 .................................... 4,2 
29/9 ........... Belfast ................................................................................. 117 .................................... 4,4 
13/10 ......... Filmtjuven ........................................................................... 118 .................................... 3,5 
27/10 ......... Den blinda mannen som inte ville se Titanic ...................... 115 .................................... 3,8 
10/11 ......... Lämna inga spår .................................................................... 81 .................................... 3,6 
24/11 ......... Sanna mödrar ....................................................................... 94 .................................... 3,4 
8/12 ........... Utsökt ................................................................................... 90 .................................... 3,9 

 
Årsmöte 
Torsdag 17 mars hölls ett kortare årsmöte i salongen strax innan filmen. 

 
Jubileum 
Lördag 17 september arrangerade Eskilstuna filmstudio ett försenat 20-årsjubileum på Royal klockan 12–16. 
Mårten Blomqvist föreläste om den svenska reklamfilmens historia och visade klipp ur densamma. I pausen 
bjöds på enklare förtäring, musikunderhållning och filmquiz. Tre medlemmar vann filmkort till kommande 
säsong. Vi avslutade dagen med att se den tyska filmen Drömmannen. 

 
Filmhelger och utbudsdagar 
Delar av styrelse och/eller programgrupp har deltagit i Sveriges Förenade Filmstudios aktiviteter  
såsom årsmöte, filmhelg och infovisningar. 

 
Nationellt och internationellt arbete 
Eskilstuna filmstudios ordförande Jacob Hansson är ledamot även i Sveriges Förenade Filmstudios  
och som sådan representerad på SFF:s styrelsemöten. 

Den internationella filmklubbsorganisationen IFCC:s deltog med jury på Caminhos do Cinema Portuguese, 
Coimbra, Portugal. Eskilstuna filmstudios ordförande Jacob Hansson representerade Sverige som utsåg  
Alma Viva till mottagare av Don Quijote Award. Kortfilmen Garrano fick juryns hedersomnämnande. 
 
Samarbete 
Främsta samarbetet under 2022 har varit med Kulturföreningen Royal där vi hyr lokaler. Och såklart 
Stadsbiblioteket i Eskilstuna, som säljer våra säsongskort. Båda dessa samarbeten har fungerat bra. 
Vi har fått föreningsbidrag från Eskilstuna kommun och bidrag från Studiefrämjandet.  


