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Verksamhetsberättelse för år 2007 till 2008 års årsmöte 
 
Detta års verksamhet präglades av att det i princip bara var nyproducerad film som visades under året. Helt fantastiskt! Det 
var sällan vi fick ta fram gamla repriser. Flera aktiva skapare dök upp med sina färdiga program. Bland annat inspelning av 
Wasabrass konsert ”Blås genom tiderna”, som sedan sändes under sommaren och hösten. Flera aktiviteter som kommunen 
anordnade spelades in och visades, och detta på deras egna initiativ. Flera aktiviteter som ABF anordnade spelades in och 
visades. Fornhöjdsdagens arrangörer gjorde film om sin dag och visad den i TV efteråt. Ett samarbete med Suryoyo-TV 
och BRÅ samt NTF gjorde att vi kunde visa en debatt om trafiksäkerhetsproblemet med mopeder både på svenska och 
dubbat till Suryoyo. 
 
En ny rubrik kunde skapas i slingan - veckans nyhet. Under den kunde vi lägga färskt material som vi fått in. Exempelvis 
kunde vi vara först i Södertälje med att berätta att det fanns snö i Ragnhildsborgsbacken. Under hela hösten var det i princip 
minst ett nytt inslag varje vecka. 
 
En rubrik i textslingan togs bort, gratulationsrutan. 
 
Antalet informationstexter från medlemmarna har varit ganska lika tidigare år. Socialdemokraterna hade under hela året en 
informationstext. 
 
Under året anslöt sig flera nya medlemsorganisationer. Syftet för de nya var att visa upp sig i TV-rutan och att vara 
opinionsbildande. 
 
Det har inte gjorts något åt lokalen i Artursberg. Just nu fungerar det mera som förråd. Hyran för lokalen är än så länge 0 kr. 
 
Årsmöte hölls i ABF:s lokaler. Ny i styrelsen blev Marcel Bos. Årsmötet uppdrog också åt styrelsen att ta fram en ny 
valberedning under året.  
 
Sveriges Film- och Videoförbund har startat ett samarbete med Öppna kanalen. Genom detta kommer vi att få tillgång till 
många kortfilmer. Detta ligger fortfarande i startgroparna då distributionsfrågan och imagefrågan ännu inte är helt lösta. En 
av filmerna som deltog har redan visats då den handlade om grannkommunen Huddinge. 
 
Vårat 3-kamera-kitt ”flightcase” har varit ute på uthyrningar till Suryoyo-TV. De har även hyrt en av våra bandspelare vid 
några tillfällen.  
 
Vi har också använt vårat kamerasystem själva vid ett par tillfällen. 
 
Under året hölls tre styrelsemöten. Styrelsen har under året ej varit så aktiv p.g.a. personliga skäl. 
 
 
Magnus Elmborg, ordf. 
 


