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FLIMMER SUMMERAR 2020
Ända sedan Filmföreningen Flimmer startade 1954 som Norrköpings Filmstudio
har filmkonsten, publiken och engagemanget från arrangörer varit i föreningens
fokus. Flimmer är idag en aktiv filmvisningsaktör som är störst på utomhusbio i
Sverige och som har en välkänd och uppskattad bas i Norrköping med visningar på
utomhusbio varje sommar och en årligen återkommande filmfestival.
Denna summering av 2020 skrivs just när vi befinner oss i början av en tredje våg
av corona-pandemin som sprids över hela världen och lamslår hela samhället på
sätt som ingen hade kunnat föreställa sig. Ingen har kunnat undgå att påverkas av
pandemin och självklart har även Flimmer påverkats mycket.
Under 2020 hade Flimmer som mål att engagera fler ideellt arbetande och även
få igång ett engagemang som sprider sig över större delar av året. Detta har visat
sig vara svårare än planerat på grund av den pågående pandemin som gjort det
problematiskt att samla människor någon annanstan än online. Eftersom vi var
tvungna att minska, skjuta upp eller avbryta en stor del av våra aktiviteter i år var
det svårt att nå de mål som vi hade satt oss för året. Trots allt detta deltog över
15 personer under hela året i programgruppen för att titta på och granska filmer
och tillsammans med festivalproducenten /bestämma vilka filmer som skulle
fungera bäst för den planerade filmfestivalen. Flera volontärer hjälpte också till
under sommaren med utomhusbiovisningar, varav några var tidigare deltagare från
integrationsprojektet Kulturspåret. En annan skillnad som framkom från pandemin
var att styrelseledamöterna var mer aktivt involverade i föreningens aktiviteter i år,
särskilt under utomhusbiovisningar under sommaren där hela styrelsen tog hand
om visningarna.
Ett besök på utomhusbion, eller se en film under festivalen är livsviktiga
glädjeämnen som ger mersmak, och kan förändra människor i grunden. Det är
viktigt att komma ihåg både nu och när livet återgår till det normala. Styrelsen
kommer därför att jobba fram en långsiktig vision för föreningen, och vi hoppas
kunna fortsätta och utveckla våra mål under 2021.
Vi vill tacka de som möjliggör verksamheten; personal, ideellt engagerade
arrangörer och volontärer, sponsorer, bidragsgivare, samarbetspartners och
annonsörer och givetvis alla er som besöker våra filmvisningar, och hälsa er varmt
välkomna till ännu ett filmrikt år 2021!
Styrelse och personal i Filmföreningen Flimmer

DET HÄR ÄR FLIMMER
Filmföreningen Flimmer som startade 1954 har ända sedan starten erbjudit
filmälskare möjligheter att se film; i filmklubb, på filmfestivaler och
på utomhusbio. Flimmer drivs av att visa filmade berättelser från hela
världen, filmer som annars med stor sannolikhet inte skulle komma till
vare sig Sverige eller Norrköping. Flimmer förenar ideella krafter med en
professionell organisation, där eldsjälar, kreatörer och publik förenas i möten
med unika, angelägna filmer och evenemang som berikar och berör.
I dag, 67 år senare, omfattas verksamheten av Norrköping Filmfestival,
utomhusbio Norrköping och Sveriges största utomhusbioturné. Genom våra
verksamheter skapas unika och dynamiska mötesplatser för filmbesökare,
filmskapare och filmer. Vi sprider filmupplevelser från hela världen till
nyfikna och filmintresserade människor i alla åldrar, upplevelser som skapar
gemenskap och sätter guldkant på tillvaron i såväl Norrköping som hela
Östergötland. Vår verksamhet bygger på ideella krafter i en professionell
organisation där en verksamhetskoordinator, som arbetar hela året, jobbar
tillsammans med projektanställda under högsäsong.
Flimmer står för mötesskapande, berikande, engagemang, mångfald och
angelägenhet. Varje år är det ett 50-tal personer som arbetar ideellt
inom föreningen. All vår verksamhet är personlig och professionell, med
upplevelser som berör. Det här genomsyrar allt som bär Flimmers namn och
vi gör det genom att:
• Ha engagerade, proffsiga och kunniga medarbetare.
• Visa film som saknas i det vanliga bioutbudet och blanda de bästa
filmerna från de största festivalerna med guldkorn från biorepertoaren.
• Hålla biljettpriserna på filmfestivalerna på en rimlig nivå. Det ska vara
både billigt och enkelt att besöka våra visningar
• Erbjuda en plattform för möten mellan människor och film.
• Göra kulturen mer tillgänglig för alla.
• Vara en viktig del av det lokala kulturlivet.
• Bidra till ett rikt och varierat kulturutbud i regionen och främja
filmupplevelser, möten och delaktighet
• Se till att varje besökare får en personlig upplevelse av sitt besök på
filmfestival eller utomhusbio.

FLIMMER UTVECKLING UNDER 5 ÅR
År

Tot. Besök

Filmfestival

UBN

UBT

Quiz

Flyttad till 2021 pga pandemi

255 besök

inställt

inställt

Intäkter

Kostnader

Resultat

623 766

568 584

500 98

2020

255

2019

11650

430 medlemmar / 850 besök

800 besök

10 besök

60 besök

1 687 174

2 224 396

-538 784

2018

18591

253 medlemmar / 1521 besök

4000 besök

13 000 besök

60 besök

2 656 373

1 646 260

1 010 104

2017

20113

298 medlemmar / 2 613 besök

3000 besök

14 000 besök

500 besök

2 091 895

2 376 129

-284 210

2016

18313

670 medlemmar / 3 913 besök

2000 besök

12 000 besök

400 besök

2 006 000

2 113 000

-107 500

VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE FÖR MÅLSÄTTNINGAR
Under 2020 var vårt fokus i hela verksamheten på att:
• Arbeta mot en hållbar utveckling i verksamhetens organisation och
ekonomi
• Utveckla filmfestivalen
• Engagera medlemmar och publik i föreningens verksamhet
Verksamhetsåret 2020 var ett mycket annorlunda år. Redan från februari
blev det uppenbart att pandemin skulle påverka vår verksamhet och att vår
planläggning inte kunde fungera på det sätt vi tänkt och att vi inte kunde
genomföra vårt uppdrag som planerat.
Eftersom vår verksamhet bygger på en publik på plats och förutsätter en
hög grad av volontärarbete var det ett väldigt tufft år för oss att planera och
genomföra evenemang. De nya förutsättningarna och restriktioner krävde
många förändringar för oss som kulturförening och vi försökte ställa om och
anpassa oss till läget så bra som möjligt.
Som en följd av pandemin gick många evenemang och festivaler online, men
Flimmer valde ändå att behålla en fysisk strategi under verksamhetsåret.
Eftersom vi är en lokal förening kände vi att vårt syfte var att skapa en
mötesplats samt en känsla av gemenskap och vi ansåg inte att en digital
filmfestival, på lokal nivå, skulle göra det möjligt för oss att uppnå detta. Att
organisera utomhusbiovisningarna var lite enklare eftersom begränsningarna
var lättare under sommaren och det faktum att det var utomhusevenemang
gjorde att det var säkrare och smidigare att hålla avstånd.

NORRKÖPING FILMFESTIVAL
Norrköping Filmfestival är en årligen återkommande filmfestival i Norrköping,
som arrangeras av Filmföreningen Flimmer och som har ägt rum varje höst
sedan 1999. Den lokalt arrangerade festivalen har en internationell prägel och
är en självklar del av regionens kulturliv och filmverksamhet. Den fungerar som
en regional mötesplats för såväl filmälskare som filmarbetare.
2020 planerades den 22:a upplagan av Norrköping Filmfestival. Festivalen, som
var tänkt att hålla sig till det kortare fyradagarsformat som etablerades 2018,
skulle äga rum mellan den 25 och 28 november 2020. Temat på festivalen var
“Vidga dina vyer” och fokuserade på att föra fram perspektiv och visa filmer
som vanligtvis inte skulle hitta sin väg till Norrköping. Målet för den 22:a
filmfestivalen var att erbjuda 20-talet långfilmer och lika många kortfilmer.
Filmerna valdes av programgruppen, vars deltagare har rötter i många delar
av världen. Syftet var också att visningarna skulle äga rum på olika platser
runtom i Norrköping, däribland Skandiateatern och Hedvigs kyrka, utöver den
traditionella festivalbiografen Cnema.
På grund av den rådande pandemin anpassade vi den tänkta festivalen till de
restriktioner och rekommendationer som då gällde, men i början av november
2020 tvingades föreningen att skjuta upp festivalen, som i stället planerades
att äga rum våren 2021.

NORRKÖPING FILMFESTIVAL
GENOM TIDERNA
När beslutet togs om att skjuta
upp festivalen, bara några
veckor innan den skulle ha ägt
rum, bestämde Flimmer sig för
att ta fram de bästa filmerna
som visats på Norrköping
Filmfestival de senaste tio åren
och skapa ett program för våra
festivalbesökare, som de kunde
se online. Ett program sattes
snabbt ihop och fick namnet
“Norrköping Filmfestival genom
tiderna”, och vi gav våra besökare
information om filmerna och
var de gick att se. Trots att
filmfestivalen inte blev av 2020
kunde filmintresserade ändå få
uppleva en del av utbudet från
tidigare festivaler, fast på ett
mysigare och säkrare sätt.
Filmerna publicerades på
sociala medier i samband med
att de lades upp på föreningens
hemsida. Totalt släpptes elva
filmer, som var utvalda för att
passa alla våra besökare. Den
första filmen släpptes den 26
november och därefter släpptes
de övriga tio med jämna
mellanrum.

För att kunna skapa och erbjuda
rabattkoder och gratis filmer
online samarbetade vi med TriArt
och SF Anytime. Det var en trevlig
och uppskattad gest från de båda
att erbjuda kvalitetsfilmer som
kunde ses hemma i tv-soffan.

UTOMHUSBIO NORRKÖPING
Trots den rådande situationen blev det “bio under stjärnorna” även
sommaren 2020, när Flimmer under några augustiveckor bjöd på
utomhusbio, för 24:e året i rad. Till skillnad mot tidigare år, då vi kunde
välkomna alla filmsugna som ville komma, så bjöd vi år på “minivisningar”,
där högst 50 personer kunde få plats framför den bioduk som ställdes upp
på olika platser runtom i Norrköpings kommun. Vi valde visningsplatser
med tanke på att lätt kunna hålla ordning på hur många besökare som kom
liksom att det var lätt att hålla avstånd till varandra.
Utomhusbion skedde på tre platser runt om i Norrköping: i kulturkvarteret
Hallarna, i Östra Husby (Apptek-parken) och i Klockaretorpet (Borgsruinen).
För att kunna genomföra dessa mindre utomhusbiovisningar köpte Flimmer
en mindre uppblåsbar duk (3 x 1,70 m) som passar perfekt för upp till 50
besökare. Tanken var att kunna erbjuda en mysig biokväll under stjärnorna
även i år när det var ett förbud att anordna allmänna sammankomster med
fler än 50 deltagare.

FILMER OCH PLATSER 2020:
-

Porträtt av en kvinna i brand - 13 augusti / Hallarna
Whale Rider - 14 augusti / Hallarna
Parasit - 15 augusti / Hallarna
Booksmart - 16 augusti / Hallarna
Kapernaum - 20 augusti / Hallarna
Moonrise Kingdom - 21 augusti / Hallarna

- Moonlight - 22 augusti / Hallarna
- Catwalk - 27 agusti / Östra Husby
- Fåret Shaun - Farmageddon 28 augusti / Borgsruinen

UTOMHUSBIOTURNÉ
För sjuttonde året i rad erbjöd vi konceptet att resa runt i Sverige och
erbjuda andra kommuner filmvisningar i det fria. Ett femtontal kommuner,
föreningar och fastighetsägare var sugna att visa utomhusbio under
sommaren 2020 och hade bokat eller visat stort intresse. Men med tanke på
pandemiläget våren 2020 och med alla faktorer inräknade, fattade Flimmer
beslutet att ställa in turnén med utomhusbio. Det var ett lika svårt som
oundvikligt beslut. Vi kände att det var bäst att följa rekommendationer och
förordningar, för allas säkerhet, och att vi som förening hade ett ansvar att
föregå med gott exempel och hjälpa till att minska risken för smittspridning.

Detta medförde naturligtvis en stor inkomstförlust för föreningen. Men
eftersom vi har en stadigt kontaktnät med återkommande kunder som inte
kan få nog av utomhusbio - som älskar att kunna erbjuda sin stads invånare
denna unika upplevelse, hoppas vi kunna fortsätta erbjuda utomhusbioturnén varje sommar, 2021 såväl som under de kommande åren då läget
kommer att bli bättre.

EKONOMISK ÖVERSIKT
2020 blev även för Filmföreningen Flimmer ett år som präglades av pandemin
som bröt ut i Sverige på allvar i mars 2020.
De kunder som var inbokade på utomhusbioturnén valde att boka av och inga nya
kunder tillkom under våren. Detta gjorde att föreningen själva tog beslutet att
ställa in turnén. För första gången på 20 år hade Flimmer inga utomhusbiovisningar utanför Norrköpings kommungräns.
Utomhusbio Norrköping kunde däremot genomföras, om än i mindre skala. En
osäkerhet präglade planeringen under våren, där vi först hoppades kunna visa bio
för ett större antal än de 50 besökare som till sist blev fallet. Det fanns också en
stor osäkerhet kring hur ansvarsfrågan om det samlades fler personer vid visningarna än vad som var tillåtet. Detta gjorde också att vi fick extrakostnader för ordningsvakt vid visningarna.
Under sensommaren och hösten planerades det för fullt för Norrköpings Filmfestival som skulle äga rum i slutet av hösten. Men i början på november, då samhället
började stänga ned igen, fick vi ta beslutet att skjuta fram den. Tyvärr hade vi då
redan en del upparbetade kostnader för festivalen.
Föreningens största utgift under året har varit personalkostnader. Med tanke på att
föreningens verksamhet sträcker sig över hela året med försäljning och planering
av utomhusbio på våren, genomförande av utomhusbio på sommaren och festival
sent på hösten behöver föreningen en fast punkt. I år har detta varit kostsamt i
relation till den verksamhet vi kunnat genomföra.

RESULTATRÄKNING
FÖRENINGENS RESULTATRÄKNING 2020-01-01 - 2020-12-31
BELOPP I KR

2020

2019

Intäkter
Nettoomsättning

−11937

1176363

Övriga rörelseintäkter

635703

592155

Summa Intäkter

623766

1768518

−5298

−216709

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

−224050

−1178580

Personalkostnader

−339237

−901170

Summa Kostnader

−568584

−2296460

55182

−527941

Avskrivningar enligt plan

−3570

0

Summa Avskrivningar

−3570

0

Resultat före finansiella poster

51612

−527941

Finansiella kostnader

−1513

−1956

Summa Finansiella poster

−1513

−1956

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

50098

−529897

Resultat

50098

−529897

Kostnader
Varu- och underkonsultkostnader

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar

Finansiella poster

BALANSRÄKNING
FÖRENINGENS BALANSRÄKNING 2020-01-01 - 2020-12-31
BELOPP I KR

IB 2020

Förändring

UB 2020

Tillgångar
Anläggningstillgångar

0

27028

27028

Omsättningstillgångar

746633

−121993

624640

Summa Tillgångar

746633

−94965

651668

−440797

−50098

−490896

Preliminärt resultat

0

−50098

−50098

Kortfristiga skulder

−305836

145064

−160772

Summa Eget kapital och skulder

−746633

94965

−651668

Eget kapital och skulder
Eget kapital

REVISIONSBERÄTTELSE

2021-03-05
Filmföreningen Flimmer
Vi har arbetat med Filmföreningen Flimmer sedan våren 2015 och då i första hand skött
den löpande redovisningen , löneberäkningar och månatliga ekonomirapporteringar via
företagsplatsen.se.
Mårten Mellberg och Nevin Dogan är våra kontaktpersoner.
Samarbetet har ur vårt perspektiv fungerat bra. Vi får de underlag vi behöver för att
sköta vårt arbete, transaktionerna på föreningens bankkort och bankkonto har
verifierats med relevanta underlag etc.
Vi har under året bytt ekonomisystem för att förenkla överlämning av underlag som då
skickas direkt till ekonomisystemet istället för fysisk överlämning.
Vi har fått svar omgående om vi haft frågor eller något saknats. Vi tycker att vi har en bra
kommunikation och ett fungerande samarbete.
Norrköping 2021-03-05
Younited Professionals /Lindgren & Lindgren Ekonomi AB

Ola Lindgren
Tel: 011-158800
Mail ola.lindgren@y-p.se

Postadress
Besöksadress
Tel 011- 15 88 00
YOUnited Professionals
YOUnited ProfessionalsE-post norrkoping@y-p.se
(Ola Lindgren Ekonomi AB) Drottningatan 65
Drottningatan 65
Org nr 556219-2228
602 32 Norrköping

younitedprofessionals.se

ROLLISTA
FLIMMERS STYRELSE
Johan Karlsson, ordförande
Mårten Mellberg, ekonomi
Fredrik Frank, sekreterare
Ann Sofie Löw, ledamot
Johanna Malm, ledamot
Nevin Dogan, ledamot
Jonatan Blomberg, ledamot
PERSONAL
Nevin Dogan, festivalproducent
Jonathan Kronstrand, kommunikatör
PROGRAMGRUPP
Johanna Malm
Ywonne Sahlberg
Alvar Asplund
Sabina Halilovic
Emelie Lannerhjelm
Noriko Limori
Magnus Wiberg
Linda Wiberg
Erik Wahlberg
Michael Botvidsson
Martin Sundberg
Jacob Fräjdin
Kate Shapkalijevska
Kaj Kindvall
Klas Ahlström
Fredrik Håkansson
Levi Tuoremaa
KORTFILMSGRUPP
Mahdi Nami
Filip Adamsson
ÖVERSÄTTARE & SKRIBENT
Linköping Universitet (Avdelningen
för språk, kultur och interaktion)
Lars Jämterud
Cecilia Fägerman
Ida Martinsson
Maher Almubaiyed
Natasha Jonsson
Rebecca Wikström
Sabine Raninger
Johanna Gistvik
Klara Arvidsson
Marian Haji Osman
Isabelle Rehn
Andrea Rohman
KOMMUNIKATION
Jonathan Kronstrand
Nevin Dogan
Johanna Malm
Ywonne Sahlberg

UTOMHUSBIO NORRKÖPING
Nane Sahakyan
Saïd Zarwal
Hammam Skaik
Johan Karlsson
Mårten Mellberg
Fredrik Frank
Ann Sofie Löw
Johanna Malm
Nevin Dogan
FÖRETAG OCH ORGANISATIONER SOM
STÖDJER OCH JOBBAR MED FLIMMER
BIDRAGSGIVARE
Norrköpings Kommun
Region Östergötland
MEDIAPARTNER
Norrköpings Tidningar
VISUELLSPONSOR
Yakobs Ram & Reklam
SAMARBETSPARTNERS
Studiefrämjandet i Östergötland
Film i Öst
Institut Francais
Goethe Institut Schweden
Svenska Kyrkan
LiU
Stage Skandia
ANNONSÖRER & LEVERANTÖRER
Ahlmroths Express och Åkeri AB
Cnema
Handelsbanken
Klövern
Norrköpings Symfoniorkester
Norrköping Vatten & Avfall
Padab
Securitas
Sitcom Collective
Svenska Kyrkan
Younited Professionals
Östgötateatern
FILMLEVERANTÖRER
Swedish Film
Triart

ORGANISATION
Filmföreningen Flimmers styrelse består av sju personer. En
ordförande, en sekreterare, en kassör och fyra ledamöter.
Vissa av ledamöterna har haft särskilda uppdrag som t ex
personalfrågor. Styrelsen har haft 8 protokollförda beslutande
sammanträden och flera arbetsmöten under året. Föreningen
har även anlitat extern hjälp med ekonomitjänster genom
bokföringsbyrå.
Föreningen har under det här verksamhetsåret haft tre
olika personer anställda. Utöver dessa anställningar har
föreningen engagerat timanställd personal för att sköta
tekniken vid utomhusbions föreställningar. Utöver det har dels
styrelsemedlemmar, dels ett fyrtiotal volontärer arbetat aktivt
med olika delar av verksamheten under året.
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Johan Karlsson
Ordförande

Jonatan Blomberg
Ledamot

Mårten Mellberg
Kassör

Ann-Sofie Löw
Ledamot

Fredrik Frank
Sekreterare

Nevin Dogan
Ledamot

Johanna Malm
Ledamot

FILMFÖRENINGEN FLIMMER
BESÖKSADRESS: SKOLGATAN 1M, 602 25 NORRKÖPING
TELEFON: 011-23 82 07
ORGANISATIONSNUMMER: 825001-5818
E-MAIL: INFO@FLIMMER.NU
WEBB: WWW.FLIMMER.NU

