Verksamhetsberättelse 2020

Corona-pandemin
År 2020 har till största delen påverkats av Pandemin som naturligtvis även gjort att vår
verksamhet till stor del gjordes omöjlig.
Kursverksamhet och samlingar var inte möjligt. Vi har till viss del kunnat arbeta med digitala
lösningar, men av naturliga skäl har verksamheten varit väldigt mycket mindre under året.

Filmbron
Örebro filmförening (ÖFF) har under maj 2020 avslutat projektet Filmbron, som finansierats av
Allmänna arvsfonden. Projektet har omfattat nätverksskapande och kurser med en särskild
satsning för unga tjejer (PUSH) samt verksamhet för nyanlända. Slutrapporterna godkändes av
arvsfonden under sommaren.
Utlåning av filmutrustning
I en överenskommelse med Film i Örebro Län och tack vare projekt Filmbron förvaltar Örebro
Filmförening över en gedigen teknikpool som rör filmutrustning och lånar ut tekniken till
medlemmar i föreningen för ideella ändamål.
Efter att projektet Filmbron avslutades har utlåningen gjort i samarbete med Studieförbundet
Bilda.

Framtida finansiering
I och med Pandemin avstannade i princip alla samtal om fortsatt finansiering i och med att alla
stöd och bidrag inom kultursektorn riktade sig mot att rädda professionella kulturarbetare.

Live at Heart Filmfestival
Föreningen är arrangör filmfestivalen under live at heart. I år genomfördes den helt digitalt och
var till största delen den internationella kortfilmsfestivalen. Även den lokala Örebro short film
fest genomfördes digitalt.
Filmpriset Filmfoten
Filmpriset Filmfoten delades ut i ett samarbete mellan föreningen och Film i Örebro län. 2020
års filmfot gick till Niki Lindroth von Bahr.

Anställda
I och med att projektet Filmbron tog slut så avslutades tjänsterna för Åke Lundström,
projektledare filmbron; och Daniel Lundsten, ansvarig för Live at Heart Filmfestival filmbron.
Daniel Sandberg var anställd för att arbeta med kursverksamhet och Anders Jansson är anställd
av Live at Heart utveckling ek förening men har haft delar av sin arbetstid hos ÖFF.
Styrelsen
Åke Lundström, ordförande; Andreas Bergelin, kassör. Styrelsen bestod därutöver av Annika
Elliott, Malin Dahl, Ebba Yttermyr, och Charlie Cronberg. Jerry Eriksson, filmkonsulent på Film i
Örebro Län, har varit adjungerande i styrelsen.
Fem styrelsemöten har genomförts under verksamhetsåret.
Medlemmar
Under 2019 har föreningen haft 132 medlemmar.
Örebro den 28 Mars 2020
Åke Lundström, Ordförande

