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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
Styrelsen för Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand ekonomisk förening 
lämnar följande verksamhetsberättelse över föreningens verksamhet år 2021.  

 
År 2021 är nu till ända. Ett år präglat av det undantagstillstånd som Covidpandemin försatt 
samhället och vår förening i. Som framgår av denna verksamhetsberättelse har restriktioner 
och andra försiktighetsmått tvingat oss att dra ner på vår verksamhet. Men den visar också att 
vi, tack vare vår förträffliga personal, kämpat på! 

 
Vid sidan av vår utåtriktade verksamhet har vi arbetat intensivt på att konsolidera föreningen 
ekonomiskt och materiellt. 

 
Vi planerar stora förändringar och förbättringar av lokalernas utrustning, bland annat en 
modernisering av vårt kök och vår digitala utrustning. 

 
Samtidigt har vi, tillsammans med kommunen, företagit en grundlig genomgång av husets 
underhållsbehov. Förhoppningen är att dessa arbeten tillsammans skall resultera i att vi inom en inte 
allt för avlägsen framtid har ett hus som likt fågeln Fenix återuppstått ur ”askan”. 

 
De långvariga förhandlingar som förts med kommunen om ett nytt kulturhusuppdrag tog ett 
glädjande steg framåt i slutet av året genom ett löfte från kommunen om ett bidrag till föreningen 
om sammantaget 660 000.- 

 
Tyvärr har Coronapandemin i början av detta år fått sällskap med det vedervärdiga kriget i Ukraina 
som naturligtvis fördystrar vår tillvaro. En ljuspunkt för oss är att vi i vår förening med tillförsikt ser 
fram mot ett aktivt och innehållsrikt 2022. 

 
Lars Boberg 
t.f. ordf. 
Hunnebostrand 22-03-03 

 
STYRELSE 
Styrelsen i föreningen har genomfört 8 protokollförda möten under verksamhetsåret.  
Styrelsens sammansättning har sett ut som följer: 

Gert-Inge Andersson Ordförande (lämnade uppdraget 21-11-01) 
Lars Boberg Vice ordförande (T.f. ordförande from. 21-11-15) 
Håkan Lindbom Kassör (T.f. vice ordförande from 21-11-15) 
Hans-Lennart Schylberg Ledamot 
Bodil Tingsby Ledamot 
Anders Söderling Ledamot 
Robert Höij  Ledamot 
Eva Kihl Selstam Ledamot 
Åke Drougge Ledamot 
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ARBETSGRUPPER   

 

 
 
 
 
 
 

VALBEREDNING 
Stellan Welin (sammankallande) och Britt-Marie Knutsson. 
 

FIRMATECKNARE 

Föreningens firma har tecknats, förutom av styrelsen i sin helhet av Gert-Inge Andersson,  
Lars Boberg och Håkan Lindbom (två i förening).  
 

REVISORER 
Hans Trulsson på 2 år (avsade sig uppdraget under mandatperioden) 
Ann-Catrine Holst på 1 år 
 

REPRESENTANTATION 
Kristina Sjölin  ledamot Sotenäs riksteaterförening 
Kristina Sjölin   ledamot Leader Bohuskust och gränsbygd  
Anna-Karin Waller   ordförande Västra Folkets Hus och Parkregionen 
 
 
 
 

Ombyggnadsgrupp 
Kristina Sjölin (sammankallande)  
Håkan Lindbom 
Robert Höij 

 

Verksamhetsgrupp 
Kristina Sjölin (sammankallande) 
Hasse Schylberg 
Bodil Tingsby 
Anna-Karin Waller 
Anders Söderling 

Parkgrupp  
Åke Drougge 
Kjell Andersson 
Eva Kihl Selstam 
Kristina Sjölin 
Anna-Karin Waller  

 

Projektgrupp 

Håkan Lindbom 
Kristina Sjölin 
Anna-Karin Waller  

 

Avtalsgrupp 

Håkan Lindbom (sammankallande) 
Lars Boberg 
Gert-Inge Andersson 
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ANDELAR OCH MEDLEMMAR 
Privatpersoner och organisationer ägde vid årets slut (jmf 2020) 807 (802) andelar. Under året 
tecknades 15 (46) nya andelar och 13 (2) utträden begärdes. Priset för en nytecknad andel var 
100 kronor och årsavgiften var 200 kronor. Antalet medlemmar som betalt medlemsavgiften 
2021 var vid årets slut 113 (100). Under året har ett arbete påbörjats för att uppdatera 
föreningens andels- och medlemsregister. Bland andra har de medlemmar som under senaste 
åren inte betalt sin medlemsavgift kontaktats med en fråga om man önskar begära utträde och 
därmed få sin andel återbetald. Detta kan vara en förklaring till ett högre antal utträden 2021 
jämfört med året innan.  
 

PERSONAL  
Verksamhetschef: Kristina Sjölin (80 %)   
Administrativ chef: Anna-Karin Waller (80 %) 
Timanställda under 2021 har varit Erik Dahlgren. 
Under verksamhetsåret har även Carina Högberg, Nina Sjögren och Sandie Johansson varit i 
verksamheten på uppdrag av Arbetsförmedlingen.   
Till följd av restriktioner avseende pandemin har personalen under första halvåret varit 
korttidspermitterade mellan 40–60 % 

 
VERKSAMHET 2021 
Folketshusföreningen Hav och Lands verksamhet har bl.a. som ändamål att: 
 

1. Erbjuda ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter 
Aktivt verka för hög standard inom fritids- och nöjeslivet samt medverka till att  
allmänheten erbjuds kulturaktiviteter av god kvalitet i form av bland annat 
bio-, teater- och dansverksamhet. 
 

2. Vara en mötesplats 
Aktivt verka för att Folkets hus och Folkets park är ett centrum för alla generationer  
och därmed en mötesplats för alla samt erbjuda lokaler till medlemmar och konferenser. 
 

3. Medverka till samhällsutveckling genom projekt 
Med olika initiativ och deltagande i projekt aktivt medverka till samhällsutvecklingen i 
Hunnebostrand med omnejd och vara en resurs för det lokala föreningslivet. 
 

Nedan följer en sammanställning av hur föreningen under året arbetat med dessa områden.  
 

1. KULTURVERKSAMHET  
Kulturhuset Hav och Lands målsättning är att året runt erbjuda ett rikt kulturutbud av bio, 
teater, konserter, bildkonst, direktsänd opera, samtal, föreläsningar med mera. 
 
Till följd av pandemin har utbudet under 2021 varit 
mycket begränsat. Dels i form av restriktioner kring 
antalet besökare dels i utbudet av film då producenter 
skjutit på premiärer pga. restriktionerna. F.r.om. den 10 
december infördes regler om uppvisande av covidbevis 
vid alla evenemang arrangerade av verksamheten.  
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Biografen 
Under 2021 visade biografen 122 föreställningar med totalt 2498 besökare vilket innebär ett snitt 
på 20 besökare per föreställning. Bondfilmen No time to die var filmen som drog mest publik med 
384 besökare fördelat på 4 visningar. Andra filmer som drog stor publik var The Father, 
Utvandrarna och Familjen Addams 2.  
 

 
 

 
Tabellen visar antal visningar, antal besökare, genomsnittantal besökare per visning och inspelat belopp,  
fördelat på en fyraårsperiod. 

 

Stöd vid intäktsbortfall 
Svenska Filminstitutet har vidtagit en rad åtgärder för att lindra de negativa effekterna  
covid-19 haft på den svenska filmbranschen. Bland annat har Filminstitutet fördelat 
statsbidrag till biografer som tappat biljettintäkter. Folketshusföreningen har ansökt vid 
samtliga tillfällen och totalt mottagit närmare 200 000 Kr under 2021.  
Tillsammans med stödet är det ”inspelade beloppet” för 2021 är 484 685 Kr vilket således inte 
motsvarar 2019 års intäkter.  
 
Upprustning av biograf 
Under året har tillfälle tagits att uppdatera biografens teknik. Tack vare 
ekonomiskt stöd från Filminstitutet har arbetet med visning av film nu 
underlättats tack vare installationen av en rullfilmduk och en touchskärm 
för automatisering av projektorn och ridån. Dessutom har flera digitala och 
ljussatta affischtavlor satts upp både utom- och inomhus för att göra 
utbudet mer synligt för förbipasserande.   

 
 
 
 
 

 Antal visningar Antal besökare Genomsnitt 
besökare/visning 

Inspelat belopp/år 

2021 122 2498 20 283 300 

2020 107 2426 24 257 730 

2019 152 6291 41 605 760 

2018 138 4769 35 446 220 

2017 141 4299 31 416 850 
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Övriga kulturarrangemang 
Live-sända matcher under fotbolls-EM 
Lilla Galleriet med utställningen ”Det är det som susen 
gör” 
Cirkus Cirkörs cirkusskola för barn och ungdomar 
Barnteater Fjärilar i magen 
Barnteater Nalle Clown  
Utomhusbio arrangeras på dansbanan  
Livesänd Opera från Metropolitan i New York 
Konsert med Lise & Gertrud 
Livesänd konsert med Cliff Richard 
Musikkväll med BeatUs plays Beatles  
Red Pants Show 
Konsert ”Det handlar om kärlek” med 
Pralinerna  
Jul i Parken (arrangerat av HGIF)  
Lovprogram i samarbete med Sotenäs kommun.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Det vita guldet 
Popcornets vara eller inte vara på en biograf är en återkommande 
diskussion. Några njuter av doften medan andra skyr den. 
 Alldeles oavsett kan vi konstatera att trots ett ”halvt” 
verksamhetsår såldes närmare 2000 liter av det vita guldet!  
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2. MÖTESPLATS 
En stor del av Folketshusföreningens verksamhet är att tillhandahålla samlingslokaler. Till följd av 
reglerna om allmänna sammankomster har uthyrningen av lokaler under 2021, precis som 
föregående år, varit mycket begränsad med endast ett fåtal möten,  
begravningar och konferenser. Parken har däremot kunnat användas flitigt av skolan till undervisning, 
rast- och fritidsverksamhet, Idrottens dag samt av Sotenäs Fritidsgård.  
 

 
 

 
PROJEKTSTÖD 
 
Tack Statens kulturråd  
Statens kulturråd fick under 2020/21 i uppdrag av regeringen att fördela 
ett statligt krisstöd i syfte att lindra den akuta ekonomiska krisen, 
stimulera till återhämtning samt att säkra en bredd av kulturuttryck i hela 
landet. Under 2021 fördelade Kulturrådet sammantaget 2,1 miljarder 
kronor för dessa ändamål och Hav och Land var mycket glädjande en av 
de mottagarna som av Kulturrådet bedömde som västenliga för 
kulturområdet. Genom Kulturrådets ekonomiska stöd har ett arbete 
påbörjats med att rusta upp samtliga samlingslokaler med digital teknik 
och ljud/ljus till lilla och stora scenen. Det finns även planer för att göra 
några av lokalerna i Hunneboparken mer ändamålsenliga.  
 
Tack Ideell Kulturallians 
Ideell kulturallians stöttade under 2021 lokal kultur runt om i Sverige i 
satsningen ”Kulturens kapillärer”. I satsningen stöttades 216 projekt varav Hav och Lands 
projekt ”Kultur i Parknatur” var ett. ”Kultur i parknatur" syftade till att undersöka möjligheterna 
att bygga en ”skapandeateljé” samt en enklare trädgårdsscen med sittplatser under ekarna i 
parken. Tack vare stödet från Ideell Kulturallians har föreningen kunnat köpa in brassestolar, 

Ett glatt gäng Balkandansare på 
Dansbanan i Hunneboparken 

Idrottens dag arrangerad i 
Hunneboparken 

Städdag i Hunneboparken med tappra eldsjälar 

När man skall fixa ute är 
 Åke Drougge alltid först på 
plats! En sann arbetsmyra! 

Skyltar vi hoppas slippa se i framtiden 

Privat överraskningsfest när 
restriktionerna så tillät! 
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picknickväskor, termosar och filtar avsedda för bokningar vid speciella evenemang i parken. 
 
Tack Västra Götalandsregionen - Västerhavsveckan 
2021 var första året för Hav och Land att arrangera aktiviteter under västerhavsveckan med  
stöd från Västra Götalandsregionen. Initialt var tanken att stå som lokalhållare för de aktörer som 
behövde en plats att vara på, till exempel Safari Sverige. Under tiden utökades dock programmet 
med egna aktiviteter bland annat filmvisning av Bohuskust och Emelie Flygare Carlén samt 
provsmakning av närodlade tångprodukter. Särskilt uppskattad var "pysselverkstaden" där barn och 
vuxna slöt samman och skapade havsmotiv med "skräpfynd" från ortens stränder. Under 
pysselstunden diskuterades olika frågor kopplade till miljön.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Under hela veckan huserade Miljöjägarna i Hav och 
Lands lokaler för att producera kortare filmer om 
västerhavsveckans aktiviteter. Detta var ett så pass 
lyckat initiativ att man beslutade att västerhavsveckan 
kommande år kommer att avslutas på Hav och Land  
med just miljöjägarnas filmfestival.       
 
 

 

EKONOMI OCH STÖDÅTGÄRDER  
Verksamheten återhämtade sig något under hösten då föreningen valde att inte ha personalen 
permitterad efter sommaren för att kunna återstarta verksamheten. Detta möjliggjordes av 
bidragspengarna från Kulturrådet. Genom detta stöd har vi säkrat att kunna göra satsningar 
under 2022 som säkerställer framtidens verksamhet.  
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SLUTORD FRÅN VERKSAMHETSCHEFEN  
Verksamheten på Kulturhuset och i Hunneboparken ökar sakta igen, efter två långa år med Covid. 
Stora uppdateringar kommer ske i huset under 2022. Nytt fullt utrustat kök och ny bardisk för 
biljettkassor, kafé och bistro byggs. Ny teknik på scener och i samlingssalar och fler aktivitetsytor för 
spel och samvaro skapas. En ansiktslyftning kommer ske med ny vernissagedel och härliga varma 
färger på både väggar och möbler. Kulturhuset 2.0 kommer bli en öppen, välkomnande, värdig och 
snygg arena för både kulturevenemang, mat och dryck, möten och bildning.  
Personalen är taggad och verksamhetschefen sprickfärdig av stolthet. Nu håller vi alla tummar att 
kulturen får lov att blomstra igen, utan restriktioner, så vi kan bygga broar och skapa upplevelser för 
alla våra medmänniskor. Stort tack till en fantastisk personal, som med sitt brinnande engagemang 
hela tiden skapar lösningar och vägar framåt. Stort tack till en grym styrelse, som med kompetenser 
på många olika plan lyckas jobba hårt med både historiens ryggsäck och framtidens visioner.  
 
Kristina Sjölin, verksamhetschef  

 
 

Styrelsen för Folketshusföreningen Hav och Land 
i Hunnebostrand Ekonomisk förening 

Hunnebostrand den 20 april 2022 
 

 
 
 

  Lars Boberg     Håkan Lindbom  

 

 

  Åke Drougge     Hans-Lennart Schylberg  

 

 

  Bodil Tingsby      Robert Höij  

 

 

  Eva Kihl Selstam     Anders Söderling 
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Parkgatan 1 
456 61 Hunnebostrand 

 
info@kulturhusethavochland.se 
www.kulturhusethavochland.se 
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