
KARLSTADS FILMSTUDIO MOWIE 
Verksamhetsberättelse 1 juli 2021 – 30 juni 2022 
 
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.  
 
Styrelsen, vald på årsmötet 18 november 2021: 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. 
 
 
Medlemsantal 
 
Hösten 2021: 175 
Våren 2022: 127 
 
 
Program 
 
Efter ett verksamhetsår utan visningar på Arenan kunde verksamheten återupptas under 
höstterminen, dock senare än vanligt på grund av smittspridningen i samhället. Mot slutet av 
terminen infördes restriktioner som innebar att vi tvingades kontrollera vaccinationsbevis hos de 
som besökte MOWIE. Under terminen visade vi de båda filmer som ställdes in våren 2020, när 
pandemin bröt ut, Den blå filmen och Parasit. 
 
Inför vårterminen avvaktade vi pandemiutvecklingen och valde till sist att köra en förkortad 
termin, endast sex filmer, med sent startdatum. Detta bidrog säkert till att vi sålde relativt få 
medlemskort. 
 
Under våren bröt kriget i Ukraina ut. Styrelsen hade en ingående och intensiv diskussion om 
huruvida Kamrater!, en rysk film, skulle visas eller inte, men tog beslutet att genomföra den 
planerade visningen. Vi valde dock att skänka en summa som ungefär motsvarande filmhyran till 
Röda Korset. 
 
Efter varje visning sätter våra medlemmar betyg på filmen enligt vår sexgradiga skala.  
 

• 2021-10-28 Minari – 120 besökare, betyg 4,6 
• 2021-11-04 Corpus Christi – 100 besökare, betyg 4,7 
• 2021-11-11 Vår i Pars – 111 besökare, betyg 3,5 
• 2021-11-18 Dating Amber – 87 besökare, betyg 4,7 
• 2021-11-25 Quo vadis, Aida? – 90 besökare, betyg 5,1 
• 2021-12-02 Gagarine – 83 besökare, betyg 3,7 
• 2021-12-09 Den blå filmen – 48 besökare, betyg 4,7 
• 2021-12-16 Parasit – 31 besökare, betyg 4,9 

 
 



• 2022-03-03 Nomadland – 75 besökare, betyg 4,9 
• 2022-03-10 Babyteeth – 98 besökare, betyg 4,8 
• 2022-03-17 The French Dispatch – 85 besökare, betyg 3,2 
• 2022-03-24 Världens värsta människa – 61 besökare, betyg 4,6 
• 2022-03-31 Kamrater! – 55 besökare, betyg 4,4 
• 2022-04-14 First Cow – 45 besökare, betyg 4,2 

 
 
Övriga aktiviteter 
 
Vi deltog i riksorganisationen SFF:s årsmöte i april. MOWIE:s ordförande Ulf Nordström utsågs 
då till ordförande för SFF. 
 
Information om MOWIE har spridits via trycksaker (A4-affisch), webbplatsen mowie.se, vår 
Facebook-grupp och ett elektroniskt nyhetsbrev. 
 
 
Ekonomi 
 
MOWIE gick in i verksamhetsåret med god ekonomi och den stärktes ytterligare, främst genom 
ett högt medlemsantal under höstterminen, och genom att vi drog ner på antalet visningar under 
våren. Verksamhetsåret resulterade i ett överskott på 19 365:95 kronor. 
 
 
Karlstad i oktober 2022 
 
Styrelsen genom 
Ulf Nordström / ordförande 


