
KARLSTADS FILMSTUDIO MOWIE 
Verksamhetsberättelse 1 juli 2019 – 30 juni 2020 
 
MOWIE är en förening som är öppen för alla intresserade över 15 år. Vi är medlem av Sverige 
Förenade Filmstudios (SFF) och Föreningsarkivet i Värmland. Vår ordförande Ulf Nordström är 
ordinarie ledamot av SFF:s styrelse. 
 
Styrelsen, vald på årsmötet 14 november 2019: Ordförande Ulf Nordström, kassör Piaree 
Brolinson, ledamöter Peder Kaldal, Thorbjörn Pettersson, Karl Sandström, Jan-Olof Hesselstedt, 
Catharina Eriksson, Anja Feldt, Björn Blix och Joanna Kozlowska.  
 
Revisor: Kent Lindh med Jonas Cederlöf som suppleant. 
 
Visningar 
 
Efter varje visning sätter våra medlemmar betyg på filmen enligt vår sexgradiga skala.  
 

• 2019-10-10 Bränd – publik 125, betyg 3,4 
• 2019-10-17 Woman at War – publik 140, betyg 5,1 
• 2019-10-24 Kapernaum – publik 125, betyg 5,3 
• 2019-10-26 Kvarteret Korpen – jubileumsvisning – publik 70, betyg 4,6 
• 2019-10-31 The Favourite – publik 118, betyg 4,0 
• 2019-11-07 The Shall Not Grow Old – publik 99, betyg 4,2 
• 2019-11-14 Lady Bird – publik 136, betyg 4,2 
• 2019-11-21 Eldprovet – publik 118, betyg 4,6 
• 2019-11-28 Isle of Dogs – publik 82, betyg 4,2 
• 2019-12-05 Hemlig extrafilm: Porträtt av en kvinna i brand – publik 120, betyg 4,0 

 
 

• 2020-02-06 Aurora – publik 155, betyg 4,3 
• 2020-02-13 And the we danced – publik 155, betyg 4,6 
• 2020-02-20 Sorry we missed you – publik 130, betyg 4,6 
• 2020-02-27 Atlantics – publik 119, betyg 3,4 
• 2020-03-05 Unge Ahmed – publik 97, betyg 4,0 
• 2020-03-12 Gud finns, hennes namn är Petrunya (förfilm Ingen lyssnar) – publik 53, 

betyg 4,0 
 
Till följd av coronapandemin inställdes vårens sista två planerade visningar, Parasit (2020-03-19) 
och Medlemmarnas val: Frihet – Den blå filmen (2020-03-26). 
 
Övriga aktiviteter 
 
19-20 oktober arrangerade Sveriges Förenade Filmstudios en filmhelg på Filmhuset i Stockholm 
med filmer om och från Berlin. MOWIE lottade ut tre deltagaravgifter. 
 
Lördag 26 oktober ordnade MOWIE filmfest på Stadshotellet i Karlstad för att fira att det gått 50 
år sedan MOWIE startade. Sjuttio personer åt god mat, lyssnade på högtidstal och deltog i 
filmquizet. På plats fanns MOWIE-grundarna Ingegerd Aurell och Anders Ek. Anders är 



hedersmedlem i MOWIE sedan tidigare, men nu fick vi chansen att överlämna ett 
hedersmedlemskap till Ingegerd också.  
 
Före filmfesten visade vi Bo Widerbergs film Kvarteret Korpen på Arenan, med en exklusiv 
filmad introduktion av Mårten Blomkvist, författare till Bo Widerberg-biografin Höggradigt jävla 
excentrisk. Kvarteret Korpen är framröstad som Sveriges bästa film någonsin – och var dessutom 
den allra första film MOWIE visade hösten 1969. 
 
7–8 mars arrangerade Sveriges Förenade Filmstudios en helg med romantiska komedier. MOWIE 
lottade ut tre deltagaravgifter. 
 
På grund av coronapandemin genomfördes SFF:s årsmöte 18 april digitalt. På årsmötet omvaldes 
MOWIE:s ordförande Ulf Nordström till SFF-styrelsen. Av styrelsen utsågs han sedan till vice 
ordförande för SFF. 
 
Information om MOWIE har spridits via trycksaker (folder och affisch), webbplatsen mowie.se, 
vår Facebook-grupp och ett elektroniskt nyhetsbrev. 
 
Ekonomi och medlemsantal 
 
Verksamheten gav ett överskott på 286:25 kronor, men då ska noteras att de två sista visningarna 
ställdes in, och att våra kostnader för hyra av biograf därmed blev lägre än budgeterat. Eftersom 
det var jubileumsår hade styrelsen budgeterat med ett underskott för att kunna erbjuda 
medlemmarna extravisningar och en filmfest. 
 
Medlemsantalet minskade något under året, till totalt 407 medlemmar, att jämföra med 419 
föregående verksamhetsår. Det fördelades på 197 under hösten och 210 under våren. 
 
 
Karlstad i november 2020 
 
Styrelsen genom 
Ulf Nordström / ordförande 


