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Årsberättelse för 2020
Detta år utgjorde klubbens 56:e verksamhetsår sedan starten 1964.
I Sollentuna Filmklubbs styrelse har under året Mats Brunberg varit ordförande och övriga
ledamöter har varit Claes Deander, Jan Lindberg, Mario León och Stefan Vesterberg.
I början av februari nåddes vi av beskedet att vår medlem Bo GT Jonsson gått bort. Fem
medlemmar var med under begravningen i Österåkers kyrka den 27 februari.
Möten
Covid-19 satte stopp för traditionella mötesformer detta år. Endast årsmötet och
februarimötet genomfördes som vanligt. Därefter hade vi två digitala möten och senare två
möten utomhus på dagtid i maj. Det första av dessa var i Enköpings parker och
promenadstråk längs ån och det andra i Rotsunda då vi grillade korv vid Marios kolonilott.
Under hösten genomfördes alla möten med Teams och vi beslöt att ha möten lite oftare
(varannan vecka). Sammanlagt har vi haft åtta digitala möten under året. Det har fungerat
bra tekniskt men deltagarantalet har varit lågt. Pågående filmprojekt och den nya hemsidan
(se nedan) har varit återkommande diskussionspunkter på mötestiden.
Ett annat möte i början av mars var ett besök på Teater Tre under Tempofestivalen, då några
dokumentärfilmare presenterade sina projekt. Bland annat Milla Bergh som gör en film om
Ewy Rosqvist med titeln My Racing Heart.
Filmprojekt
Under sommaren påbörjades ett nytt dokumentärfilmsprojekt efter Jans idé att göra en film
om Mats Brunbergs andra stora intresse – Mercedes-bilar. Vi har filmat intervjuer där Mats
berättar om de bilar han har eller haft tidigare, känslan att köra en gammal entusiastbil och
mycket annat.
I september arrangerade Mats en Mercedes-träff vid Skoklosters slott och delar av det
filmade materialet kommer därifrån. Vi har även bilder från Strömsholm, Skultuna,
Sätrabrunn, Målhammar och Solvik (utanför Eskilstuna). En del är filmat med drönare som
genom att följa en bil i vacker miljö har gett snygga bilder att lägga till Mats prat.
En första version av filmen gjordes klar för visning på Storträffen med titeln Mats och hans
bilar. En ny version med kompletterande inspelningar är planerad att göras under 2021.
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Bo-filmen
Arbetet med förra årets stora projekt, filmen om Bo och ALFA-cykeln, har fortsatt under
året. Bo finns inte längre med oss, men Mario började redigera filmen under våren och har
efter sommaren fortsatt det omfattande efterarbetet.
Temafilm till Storträffen - Klimat
Som temafilm till Storträffen gjordes en kort film av Jan Lindberg som fick namnet Tema
Klimat.
Storträffen
I år blev det en annorlunda Storträff med YouTube-streaming och digitalt möte via Teams.
Värd var Filmklubben Parentesen och det tekniska sköttes av Ericssons Film- och
Videoklubb. Det var många bra filmer och tekniken fungerade bra, så det blev ett mycket
trevligt möte trots att vi inte fick träffas som vanligt.
Sollentuna Filmklubb visade den första versionen av sommarens och höstens filmprojekt,
filmen Mats och hans bilar. Dessutom en annan bilfilm, Waldegaard Racing Against
The Clock av Mats Brunberg, omarbetad sedan förra årets träff. Filmerna på årets tema
Klimat visades sist på träffen och klubbens bidrag var Tema Klimat.
Nästa års Storträff äger rum torsdagen den 18 november, även denna gång med Parentesen
som arrangör eftersom de fyller 40 år. Temat är Distans.
Medlemsantal
Vi hade under året 10 personer i medlemslistan.
Övrigt
Jan och Claes hade en sommardag ett möte med filmaren Roger Persson som arbetar med en
dokumentärfilm om Wira Bruk. Han hade hört talas om vår klubbfilm Wiraspelen 1985 och
ville filma och intervjua oss på spelplatsen i Wira Bruk.
Klubben har under året fått en ny omarbetad hemsida med samma adress som tidigare. Claes
har arbetat med detta och den nya hemsidan är gjord i Wordpress. Förutom kostnader för
domännamn och webbhotell har klubben haft utgifter för SSL-certifikat (som gäller i två år)
och ett inköpt Wordpress-tema.
2021 hoppas vi blir ett aktivt filmklubbsår som gör att vi fortsätter att utveckla oss inom dokumentärfilmning och att det så småningom också blir möjligt att träffas fysiskt lite oftare
än under detta pandemi-år.
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