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Årsberättelse för 2021 
 

Detta år utgjorde klubbens 57: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 Westerberg. 

 

Möten 

Även detta år präglades mötesverksamheten av pandemin och vi hade mest digitala möten. 

Det gällde samtliga möten före sommaren, med Teams-möte varannan vecka (totalt åtta 

möten), samt tre möten det andra halvåret. Vi har diskuterat pågående filmprojekt och även 

nya filmidéer på mötestiden. Annars har mycket handlat om teknik. Bland annat har vi tittat 

på Blender som är en fri programvara för att skapa 3D-grafik. 

 

På endast tre av årets möten träffades vi ”i verkliga livet”. En regnig dag i augusti åt vi 

lunch på Bögs gård och sedan fortsatte mötet på Garden Bistro i Sollentuna Centrum. På 

den senare platsen avverkade vi även oktobermötet. Vidare var Citykyrkan i Stockholm 

mötesplats en kväll i början av september. Stefan visade den teknik han jobbar med för 

livestreaming av gudstjänster. Vi fick se hur styrning av de fasta kamerorna görs från 

kontrollpanelen, hur bildmixern fungerar mm. 

 

Filmprojekt 

Bo-filmen 

Mario har gjort ett mycket stort redigeringsjobb genom det fortsatta arbetet med ”Bo-

projektet”. Den 24 minuter långa filmen Bo GT Jonsson gjordes klar dagarna innan Stor-

träffen och det blev ett fint porträtt av vår klubbmedlem som gick bort förra året. Filmen är 

baserad på det Bo berättar i intervjuer och annat vi hann spela in om detta under 2019. En 

viktig del är hans arbete med utvecklingen av Alfa-cykeln. 

 

Segelflyg 

En film om segelflyg är ett projekt som påbörjades under året. Än så länge har det inte 

kommit så långt, men vi passade på att filma med flera kameror på Segelflygets Dag 2021 

lördagen den 21 augusti på Långtora segelflygfält utanför Enköping. 

 

Temafilm till Storträffen - Distans 

Som temafilm till Storträffen gjordes en kort film av Jan Lindberg som fick namnet Andra 

sidan på distans. Det var en kortversion av vår gamla prisbelönta klubbfilm Å andra sidan 

från 2006. 

 

Storträffen 

Årets Storträff ägde rum den 18 november på mysiga Bio Kaskad i Blackebergs centrum. 

Parentesen arrangerade och bjöd på tårta för att fira sitt 40-årsjubileum. Ett över 90 minuter 

långt program med många bra filmer avverkades i den gamla biosalongen med anor från 50-

talet. 
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Sollentuna Filmklubb visade filmen Bo GT Jonsson av Mario León samt filmerna Olas 

själfulla stjärna och En bil, en ägare av Mats Brunberg, två filmer om Mercedes-

entusiaster och deras bilar. Sist på träffen visades filmerna på årets tema Distans där 

klubbens bidrag var Andra sidan på distans av Jan Lindberg och musikvideon Kärlek på 

distans av Stefan Westerberg. 

 

Till sist bestämdes datum, arrangör och tema för nästa Storträff. Det blir torsdagen den 17 

november och då är det vår tur i Sollentuna Filmklubb att arrangera. Temat som röstades 

fram är Tillbaka. Som en förhoppning att livet är ”tillbaka” som det var före pandemin. 

 

Medlemsantal 

Vi hade under året 10 personer i medlemslistan. 

 

Till sist 

2022 hoppas vi blir ett aktivt filmklubbsår och att vi fortsätter utveckla vårt filmande genom 

nya gemensamma filmprojekt. 

 

Sollentuna 2022-01-17 

 

 

Claes Deander Mats Brunberg 


