
Protokoll för styrelsemöte i Riksföreningen Folkets Bio

Tid: 27 augusti 2021 kl 16:00-19:00
Plats: digitalt via Zoom

Närvarande:

Från styrelsen
Lena Ek, Petter Forkstam, Hjalmar Palmgren, Pontus Paulin Hugo, Ramon Reissmüller,
Florence Sisask, Ida Strid, Karin Tengby, Sofia Walan

Adjungerade
Anna Josefsson1

Anmält förhinder
Johan Holmberg, Katrina Mathsson, Rose-Marie Strand

1. Mötesformalia

1.1 Mötets öppnande och val av mötesordförande
Styrelseordförande Petter Forkstam hälsar alla välkomna. Till mötesordförande väljs
Florence Sisask, som förklarar mötet öppnat.

1.2 Val av justerare
Till justerare jämte ordförande väljs Hjalmar Palmgren.

1.3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

1.4  Protokoll styrelsemöte RF Folkets Bio 20210621
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.5 Protokoll konst. styrelsemöte FB Filmpedag. AB 20210816
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.6 Protokoll arbetsutskott RF Folkets Bio 20210816
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.7 Protokoll styrelsemöte FB AB 20210816
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1 Deltog vid punkt 1, 2.1-2.3, 3, 4, 5, 7



1.8  Protokoll styrelsemöte FB Filmlager AB 20210816
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.9 Anteckningar FB AB lanseringsmöte 20210820
Anteckningarna har inte nått styrelsen vid tidpunkten för styrelsemötet och behandlas
först nästkommande möte.

1.10 Anteckningar FB teknikträff 20210824
Minnesanteckningar läggs till handlingarna.

2. Riksföreningen Folkets Bio

2.1 Ekonomirapport och prognos Riksföreningen Folkets Bio
Anna Josefsson avlägger rapporten. Centrala poster i resultat för första och andra
kvartalet gås igenom. Prognostisering är betydligt svårare än normalt, på grund av
osäkerheten i hur biobesökandet kommer se ut under hösten i och med pandemin och att
resurserna som kommer finnas till centralt utvecklingsarbete i linje med reformen av
7%-fonden är beroende av antal biobesök. Den nuvarande prognosen är att
Riksföreningen håller den slutgiltiga budget som är satt för 2021. Styrelsen lägger
rapporten till handlingarna.

Styrelsen beslutar:
att godkänna ekonomirapport för första halvåret, samt ekonomisk helårsprognos för
2021.

2.2 Verksamhetsrapport Riksföreningen Folkets Bio
Ordförande Petter Forkstam avlägger rapporten. Ordförande deltar vid kontorsmöten för
rikskontoret, filmlagret och filmpedagogerna inför alternativt efter varje
styrelsemöte/arbetsutskott. Detta ska ses som en länk mellan riksstyrelsen och
personalen. Korttidspermitteringarna har från och med 1 juli upphört för samtliga
anställda inom koncernen. Biografresan till Paris under våren 2020 som ställdes in pga
pandemin, planeras genomföras under våren 2022. Ordförande kommer under hösten
studera heltid jämna veckor och är därmed främst tillgänglig för ärenden som rör Folkets
Bio riks under ojämna veckor under hösten. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

2.3 EU-projektet - Cinnovate
Ansökan om stöd för medfinansiering (202 000 kr) av Filminstitutet för publikanalys och
innovativ marknadsföring har skickats in 17 juni. Arbetsutskottet har gjort bedömningen
att Folkets Bio kan delta i projektet om Filminstitutet kan ge stöd för hela eller delar av
medfinansieringen. Arbetsutskottet föreslår därmed riksstyrelsen att besluta att Folkets
Bio deltar i Cinnovate om Filminsitutet bevilljar projektet minst 100 000 kr, samt föreslår
riksstyrelsen besluta att ge arbetsutskottet i uppdrag att återkomma hur övrig
finansiering kan lösas inom budget 2022 och/eller med stöd av 7%-fonden. Besked
väntas nu från Filminstitutet 9 september.



Riksstyrelsen diskuterar ytterligare frågetecken och utmaningar kring deltagande i
projektet som kvarstår även om medfinansiering från Filminstitutet skulle beviljas.
Diskussionen rör bland annat huruvida det finns tillräckligt med personella/ekonomiska
resurser inom organisationen att lägga på projektet och huruvida projektet kan betraktas
som centralt utvecklingsarbete och därigenom vara berättigat öronmärkta medel från
7%-fonden. Det konstateras även vara oklart i vilken grad projektets syfte är lika relevant
för Folkets Bios del som för ett år sedan, när projektet egentligen skulle ha initierats men
sköts upp på grund av pandemin, då filmlandskapet på vissa sätt har hunnit utvecklats
sedan dess.

Projektet har en fysisk uppstartsträff den 15-16 september i Düsseldorf och ordförande
överväger att delta där för att skapa sig ytterligare förståelse för om deltagande för
Folkets Bios del är aktuellt. Vidare även att forma vårt deltagande utifrån våra behov från
början av projektet.

Styrelsen beslutar:
att bordlägga beslut om deltagande i Cinnovate till nästkommande styrelsemöte 2
oktober och ge ordförande mandat att resa till uppstartsträff för Folkets Bios räkning
15-16 september ifall ordförande har möjlighet och bedömer att deltagande för Folkets
Bio fortfarande skulle kunna vara aktuellt, baserat på besked från Filminstitutet.

2.4 Digitala medlemsaktiviteter under hösten 2021
Riksstyrelsen delegerar ansvar för att datum sätts för de digitala medlemsaktiviteter som
är tänkta att hållas under hösten: en träff för nya medlemmar i september (Ida Strid i
dialog med Petter Forkstam), en träff om att få publiken tillbaka i oktober (Lena Ek,
Pontus Paulin Hugo & Karin Tengby) samt en träff för valberedningar i november (Petter
Forkstam).



3. Folkets Bio AB

3.1 Ekonomirapport Folkets Bio AB
Anna Josefsson avlägger rapporten. Biobesökandet är inte tillbaka på nivåerna före
pandemin och detta präglar resultatet för första halvåret. En dialog med handläggare på
Filminstitutet är på väg att initieras kring en avbetalningsplan för den återbetalning av
krisstöd för 2020 som Filminstitutet tidigare meddelat om. De ytterligare stöd för
inkomstbortfall samt omställningsstöd som väntas från Filminstitutet i höst är inte
inkluderade i aktuell prognos eftersom det inte går att säga hur stora dessa stöd kommer
bli i förväg. Besked har kommit från Filminstitutet om att stöd hösten 2021 inte ska vara
återbetalningsskyldiga. Det resoneras kort kring hur dessa väntade omställningsstöd kan
komma att i högre grad prioritera visningsorganisationer. Styrelsen lägger rapporten till
handlingarna. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

3.2 Verksamhetsrapport/Filmstatistik Folkets Bio AB
Katrina Mathsson har inkommit med en skriftlig rapport. Filmfestivalen i Cannes har
besökts, där Folkets Bio dels har följt de Folkets Bio-titlar som deltog i
festivalprogrammet och dels gjort filminköp. Planeringen av höstens filmer har gjorts om
flera gånger, mycket på grund av anpassning till festivaler, hemsidan uppdateras med nya
premiärdatum. Dokumentärfilmssatsningen Folkets Bio ❤ Dokumentärfilm, som togs
fram efter dialog på lanseringsmöten i våras, är redo att lanseras. Arbetet med att
uppdatera folketsbio.se går stadigt framåt, nya versionen förväntas kunna publiceras
inom några veckor. På presentationen av höstens svenska filmer på Filminstitutet hade
Folkets Bio med sex filmer som ska upp på bio i höst. I rapporten reflekteras det också
kring hur skillnaden mellan den kommersiella filmbranschen och arthouse sektorn i
dagsläget är tydligare än någonsin. Konkurrensen om biodukarna filmer emellan är stor
på samtliga landets biografer och Folkets Bios biografer konstateras vara livsviktiga för
Folkets Bios överlevnad. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

4. Folkets Bio Filmpedagogerna AB

4.1 Ekonomirapport Folkets Bio Filmpedagogerna AB
Petter Forkstam avlägger rapporten. Måndagen 16 augusti hölls konstituerande
styrelsemöte för nybildade Folkets Bio Filmpedagoger AB. Stiftelseurkund och
bolagsordning ska skickas in till Bolagsverket inom kort efter att ägarkapital om 25 000
kr placerats på särskilt bankkonto. Under hösten kommer ytterligare två bolagsmöten
hållas för att stämma av överföring av ekonomi och överflyttning av anställningsavtal för
filmpedagogerna efter förhandlingen är avslutad med Unionen. Styrelsen lägger
rapporten till handlingarna.



4.2 Verksamhetsrapport Folkets Bio Filmpedagogerna AB
Johan Holmberg har inkommit med en skriftlig rapport. Höstterminen är igång och
kommande aktiviteter planeras parallellt med att första föreläsningarna drar igång.
Filmpedagogerna arbetar också intensivt med de undervisningsfilmer som produceras
med stöd från Konsumentverket. Filmpedagogerna efterlyser Folkets Bio-avdelningar
som är intresserade av att erbjuda sin publik gratis föreläsningar om reklam i samband
med visningar av dessa undervisningsfilmer, vilket ska ske på 2-3 platser i landet i
samband med lanseringen. Skapande skola, som är Filmpedagogernas största
budgetpost, är i stort sett bokat till i maj 2022. Av övriga budgetposter är flera av dem
beroende av bidragsansökningar och därför avhängiga diverse budgetar som ännu inte är
antagna. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

5. Folkets Bio Filmlager AB

5.1 Ekonomirapport Folkets Bio Filmlager AB
Anna Josefsson avlägger rapporten. Bokningarna har gått upp det senaste. Även här
konstateras prognosen vara helt avhängig hur biobesökandet respektive pandemin
utvecklas under hösten. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

5.2 Verksamhetsrapport Filmlager AB
Petter Forkstam avlägger rapporten. En workshop har hållits med samtliga medarbetare
på Filmlagret. Vid nästkommande styrelsemöte ska ett reviderat ägardirektiv läggas fram.
Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

6. Personalfrågor
Personalansvarig Sofia Walan avlägger en rapport. Medarbetarsamtal med
Filmpedagogerna är klara.

7. 7%-fonden

7.1 Ansökan 7%-fonden dnr FB-2021-009
Arbetsutskottet har beslutat 2021-07-02 att bevilja FB Gylleboverket 70 500 kr inkl
moms för inköp av begagnad projektor och server till salong 2.

7.2 Ansökan 7%-fonden dnr FB-2021-011
Arbetsutskottet har beslutat 2021-08-16 att bevilja FB Lund 186 860 kr inkl moms för
inköp och installation av två nya servrar och TMS på Kino.



7.3 Ansökan 7%-fonden FB Visby, dnr 2021-010
FB Visby har ansökt om 85 000 kr i kompletterande stöd till ombyggnation och
tillgänglighetsanpassning, sedan vissa stöd från andra finansiärer uteblivit. På grund av
ansökningens storlek och dess karaktär av en tilläggsansökan har arbetsutskottet valt att
låta riksstyrelsen besluta i ärendet. Efter dialog med lokalavdelningen har det kunnat
konstateras att avdelningen bedömer det möjligt att få ihop finansieringen även med ett
mindre belopp från 7%-fonden.

Styrelsen beslutar:
att bevilja Folkets Bio Visby ett stöd på 85 000 kr inkl moms för kompletterande ansökan
kring ombyggnation och tillgänglighetsanpassning - hälften av ansökt belopp. Folkets Bio
Visby har därmed fått totalt 435 000 kr till sitt ombyggnadsprojekt från 7%-fonden.

8. Arbetsgrupper inom styrelsen

8.1 Teknik
Ramon Reissmüller ger en lägesuppdatering. Inga överhängande tekniska problem men
en del biografer behöver byta servrar. Lugnt under sommaren. Den rikstekniska gruppen
har utökats och består nu av: Andrina Eriksson, Mattias Mattsson, Magnus Eriksson, Emily
Aspenberg, Anders Jonsson.

8.2 Arbetsgivarfrågor
Petter Forkstam ger en lägesuppdatering. Ska delta på avdelningsträff i höst för att
diskutera arbetsgivaransvar frågor med avdelningarna och fånga upp ev. utmaningar i
dessa frågor hos avdelningsstyrelser att arbeta vidare med gemensamt inom
riksföreningen.

8.3 Filmpolitik
Hjalmar Palmgren ger en lägesuppdatering. Gruppen har inlett funderingarna kring hur
Folkets Bio kan profilera sig inför riksdagsvalet 2022 och kommer inledningsvis diskutera
frågan med avdelningarna i samband med en avdelningsträff.

8.4 Publikprojektet
Lena Ek, Pontus Paulin Hugo och Karin Tengby ger en lägesuppdatering. Ett digitalt
evenemang kommer att hållas en kväll i oktober för samtliga intresserade medlemmar på
temat “Hur får vi tillbaka publiken till biograferna?”, där insikter från Publikprojektet
kommer att integreras.

8.5 Medlemskap
Ida Strid ger en lägesuppdatering. Tittar på hur Riksföreningens medlemsregister är
konstruerat och hur det ev. kan justeras på ett sätt som gynnar
lokalavdelningsstyrelsernas arbete.



8.6 Europa Cinemas
Florence Sisask ger en lägesuppdatering. Arbetar på att kontakta de personer som varit
del av organiseringen av ett mininätverk för Folkets Bio-avdelningar inom Europa
Cinemas.

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

10. Nästa möte

10.1  Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte 2 oktober 2021 kl 9-15 i Stockholm
Workshop med rikskontorets personal under fredagen 1 oktober
från lunch. Ärenden som behandlas: budget 2022, ansökan SFI mm

10.2 Årskalendarium fram till kongressen 2022

20/8 kl 10-12 lanseringsmöte på Zoom
24/8 kl 17-19 teknikträff på Zoom
2/9 kl 18-20 avdelningsträff på Zoom
20/9 kl 9-10 AU+FB AB (H1)
1/10 kl 12 - 2/10 kl 15 riksstyrelsemöte (budget/verksamhetsplan 2022) inkl workshop
med personal i Stockholm
11/10 kl 10-12 AU+FB AB/Filmlager AB/Filmpedagogerna AB (Ansökan SFI)
21/10 avdelningsträff på Zoom
13/11 kl 12-17 riksstyrelsemöte på Zoom eller ev. i samband med Stockholms

Filmfestival
22/11 kl 10-12 AU+FB AB/Filmlager AB/Filmpedagogerna AB (Q3 rapport, Budget

2022)
25/11 kl 17-19 teknikträff på Zoom
4/12 kl 12-15 riksstyrelsemöte (Q3 rapport) på Zoom
9/12 avdelningsträff på Zoom
1/1 Filmpedagogerna flyttas över till FB Filmpedagogerna AB
17/1 AU+FB Filmpedagogerna AB (budget 2022 mm)
22/1 kallelse till kongress
20/1 teknikträff kl 17-19 teknikträff på Zoom
5/2 kl 10-15 riksstyrelsemöte (tidiga propositioner mm) i Göteborg (i samband med
Göteborgs Filmfestival och samtal med filmpedagogerna)
5/2 ev. avdelningsträff i Göteborg
18/2 deadline leverera bokslut till auktoriserad revisor (FB Filmlager AB)
4/3 deadline leverera bokslut till auktoriserad revisor (FB AB)
28/2 AU+FB AB/Filmlager AB (godkänna årsredovisningar för bolagen)
11/3 deadline leverera bokslut för riksföreningen till revisorerna (även ev FB AB)



11/3 motionsstopp
12/3 kl 13-17 riksstyrelsemöte (behandla motioner och propositioner) på Zoom
21/3 AU+FB AB/Filmlager AB/Filmpedagogerna AB (godkänna årsredovisningar)
22/3 kongressutskick med propositioner, motioner mm
2/4 bolagsstämmor för FB AB/Filmlager AB/Filmpedagogerna AB
2/4 kl 10-15 riksstyrelsemöte (godkänna och signera koncernredovisning) i Stockholm
4/4 leverera signerad koncernredovisning till revisorn
8/4 deadline skicka ut koncernredovisning till medlemmarna inför kongressen
22/4 riksstyrelsemöte (inför kongress mm)
22/4 avdelningsträff i Malmö
22/4 teknikträff i Malmö
22-24/4 kongress i Malmö

10.3  Utestående frågor
Inga utestående frågor.

11. Mötets avslutande
Mötesordförande Florence Sisask avslutar mötet.

Sekreterare Justeras Justeras

_________________________ _________________________ _________________________

Pontus Paulin Hugo Petter Forkstam Hjalmar Palmgren


