ANEBY KONSERTHUSFÖRENING
Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen
Under året har styrelsen bestått av Inger Hallström (ordförande), Göran Engström
(sekreterare), Doris Carlbom (kassör), Patrik Johansson, Jan Stark, Per-Erik Andersson,
Rolf Edlund, Bernt Lundell och Hjördis Vennerholm. Ersättare i styrelsen har varit
Barbro Bjuhr, Jimmy Engelbrekt, Catarina Johansson, Erik Hallström och Mia Jönsson.
Återgång av Konserthuset till Aneby kommun.
Ett sedan länge planerat återlämnande av fastigheten Konserthuset till Aneby Kommun har
förhandlats fram under året. Återlämnandet skedde i början av 2013. Föreningen har därmed
förvaltat fastigheten under 24 år. Under 2012 reparerades undervåningen för 140 000 kronor.
Beloppet betalades med föreningens intjänade medel.
Verksamheten
Konserthuset har även under 2012 använts flitigt. Konserter och liknande evenemang har varit
välbesökta.
Konsertverksamheten har som vanligt dominerats av Jazzklubbens välbesökta konserter, men
stor publik har också förekommit vid Furulidsskolans kabaréer, musikskolans konserter samt
Rotarys välgörenhetskonsert mm.
Biografverksamheten har under 2012 präglats av digitaliseringen som skedde under hösten
och tog längre tid än beräknat. Digitaliseringen var planerad att ske under lågsäsong. Den
snabbt minskande tillgången på analoga filmrullar gjorde att marknadens tryck på de fåtaliga
leverantörerna av digitalbio blev väldigt hårt under sommaren. Leveranserna drog ut på tiden
och nästan 2 månader av höstsäsongen för vår bio föll bort. Antalet biobesökare under 2012
blev därför bara drygt 1 500 att jämföra med drygt 2 500 under 2011. Bion lämnade trots
detta en bruttovinst på 48 000 kronor.
Ombyggnaden av bion har omfattat byte av såväl projektionsutrustningen som
ljudanläggningen och filmduken. Det innebär att vi nu har en bio som motsvarar högsta
tänkbara tekniska standard. Frånsett den sena leveransen har ombyggnaden gått bra och helt
följt planerna såväl tekniskt som ekonomiskt. Digitaliseringen har möjliggjorts genom
generösa bidrag från kommunen och Svenska Filminstitutet.
Ekonomi
Verksamheten under 2012 har givit ett negativt ekonomiskt resultat på 19 995 kronor.
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning. Sammanlagt bokfört eget kapital var
vid årets slut 108 798 kronor. Likviditeten uppgick till 738 222 kronor och leverantörsskulder,
i huvudsak för digitaliseringen, till 639 314 kronor. Nettobehållning av likvida medel
12-12-31 var kronor 98 908..
Sammanfattning
Verksamhetsåret 2012 blev ett viktigt år. Vi räknar med att Konserthuset efter genomförd
invändig upprustning samt digitaliseringen av biografen kommer att öka i betydelse för
kulturutbudet i kommunen.
Konserthusets drift, bion och övrig verksamhet har under 2012 liksom tidigare kunnat
bedrivas i huvudsak genom frivilliga arbetsinsatser.
Styrelsen tackar varmt alla våra stödjande medlemmar och riktar ett extra stort tack till de som
genom frivilliga ideella arbetsinsatser gjort möjligt att Aneby Konserthus under 2012 och
under många kommande år kan vara platsen för en rik och varierad verksamhet.
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