
Protokoll för styrelsemöte i Riksföreningen Folkets Bio

Tid: 2 oktober 2021 kl 10:00-15:00 inkl lunchpaus
Plats:  Folkets Bio, Bergsunds strand 39, Stockholm

Närvarande:

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

Adjungerade
Johan Holmberg , Anna Josefsson , Rose-Marie Strand1 2 3

1. Mötesformalia

1.1 Mötets öppnande
Styrelseordförande Petter Forkstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

1.2 Val av justerare
Till justerare jämte ordförande väljs Ida Strid.

1.3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

1.4 Anteckningar FB AB lanseringsmöte 20210820
Minnesanteckningar läggs till handlingarna.

1.5 Protokoll styrelsemöte RF Folkets Bio 20210827
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.6 Anteckningar FB avdelningsträff 20210902
Minnesanteckningar läggs till handlingarna.

1.7 Protokoll arbetsutskott RF Folkets Bio 20210920
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

3 Deltog vid punkt 1-5
2 Deltog vid punkt 2-3, 4.1, 5.1
1 Deltog vid punkt 3-4



2. Riksföreningen Folkets Bio

2.1 Ekonomirapport och prognos Riksföreningen Folkets Bio
Anna Josefsson avlägger rapporten. Prognosen följer budgeten för 2021. Även under
pandemin har prognosen legat fast, vilket förklaras med att det årliga bidraget från
Filminstitutet utgör merparten av Riksföreningens ekonomi. Styrelsen lägger rapporten
till handlingarna.

2.2 Verksamhetsrapport Riksföreningen Folkets Bio
Ordförande Petter Forkstam avlägger rapporten. Den uppskjutna Parisresan som nu är
tänkt att infalla våren 2022 kommer börja planeras mer i detalj under hösten. Styrelsen
lägger rapporten till handlingarna.

2.3 Budget 2022
Anna Josefsson presenterar budgetramar för 2022. En första budgetdiskussion förs.
Ordförande påminner om det överskottsmål som riksstyrelsen 2020 beslutade om att
verka för på lång sikt, men i nuvarande situation bedöms det inte som aktuellt att inarbeta
ett sådant överskott redan i nästa års budget. Styrelsen ställer sig bakom de
presenterade budgetramarna, som kommer att ligga till grund för stundande årlig
ansökan till Filminstitutet. Budget fastställs vid ett kommande styrelsemöte.

2.4 Verksamhetsplan 2022
Ett första utkast till verksamhetsplan behandlades gemensamt under den workshop med
riksstyrelse och rikskontorets personal som genomfördes i Stockholm dagen före
styrelsemötet.

Verksamhetsplanens relation det årliga handlingsprogrammet understryks.
Verksamhetsplanen ska ses över och vid behov revideras vid halvårsskiftet utifrån det
handlingsprogram som antas av rikskongressen i april, och riksstyrelsen ska i sin tur
formulera förslaget till handlingsprogram med stöd i En ny strategi för Folkets Bio, som
antogs av Rikskongressen 2021.

Det konstateras också att den slutliga versionen av verksamhetsplanen ska avse hela
koncernen och systematiskt beskriva organisationens olika delar. Arbetet med
verksamhetsplanen stäms av igen vid nästkommande styrelsemöte och antas vid
riksstyrelsemötet 4/12.

Styrelsen beslutar:
att ge Katrina Mathsson i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan 2022 för koncernen
Folkets Bio, som stäms av respektive antas vid de två nästkommande styrelsemötena.



2.5 Ansökan om stöd för visning och distribution till Filminstitutet
I vecka 40 är det dags att söka årligt stöd för visning och distribution vilket sedan
årsskiftet är uppdelat i två olika stöd av Filminstitutet. Folkets Bio ska därför skicka in en
ansökan för visningsorganisationen och en för distributionen.

Styrelsen beslutar:
att ge i uppdrag till arbetsutskottet att söka stödet för Riksföreningen;
att ge i uppdrag till styrelsen för Folkets Bio AB att söka stödet för Folkets Bio AB.

2.6 EU-projektet - Cinnovate
Filminstitutet har den 9 september beslutat att avslå Folkets Bios ansökan om stöd till
publikanalys och innovativ marknadsföring som syftade till att finansiera deltagandet i
Cinnovate. Huvudmotiveringen är att ansökan inte bedöms vara tillräckligt förankrad i
branschen.

Ordförande har sedan senaste styrelsemötet varit i dialog med projektledare för
EU-projektet Cinnovate och haft ett möte med de Folkets Bio-biografer som anmält
intresse att delta. Det konstateras att under det gångna året, sedan projektstarten skjutits
upp, har projektet utvecklats i en riktning som gör att deltagande för Folkets Bios del inte
längre framstår som relevant. Insatserna som skulle krävas av Riksföreningen konstateras
vara för höga och de avdelningar som anmält intresse har vidare uttryckt att de skulle ha
begränsat med tid för att arbeta med projektet.

Styrelsen beslutar:
att Folkets Bio avstår från att delta i Cinnovate.



3. Folkets Bio AB

3.1 Ekonomirapport Folkets Bio AB
Anna Josefsson avlägger rapporten. Prognosen visar på ett litet plus, men ett större
positivt resultat behövs för att klara den andra kontrollbalansstämma som väntar för FB
AB.

Filminstitutet har utlyst en ny omgång krisstöd med sista ansökningsdag 6 oktober, varav
ett är stöd till intäktsbortfall för distributörer som söks för FB AB:s räkning. Tre olika stöd
har också utlysts till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler och
visningsorganisationer, varav två kommer sökas för FB AB. Ett stabiliseringsstöd, och ett
för verksamhetsutveckling med syfte att utveckla en social webbplattform för att hjälpa
publiken att bredda sitt filmtittande. Årlig stödansökan till Filminstitutet förbereds också
(se 2.5).

Så snart besked kommer från Filminstitutet om ovan ansökta stöd kommer det göras en
bedömning om ekonomin tillåter att en andra kontrollbalansstämma kan hållas, eller om
det ska avvaktas ytterligare.

Filminstitutet har uppmanat Folkets Bio AB att inkomma med en beskrivning av den
aktuella ekonomiska situationen för att bolaget ska kunna anses fortsatt berättigat att
söka stöd. En handling som beskriver den moment-22-situation som uppstått i och med
Filminstitutets återbetalningskrav på stöd för intäktsbortfall har skickats in till
Filminstitutet undertecknad av ordförande, med en plan för ekonomisk återställning.
Filminstitutet har också gett besked om en återbetalningsplan på 3 år för återkravet på
stöd för intäktsbortfall.

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

3.2 Verksamhetsrapport/Filmstatistik Folkets Bio AB
Rose-Marie Strand avlägger en rapport om de senaste månadernas besöksstatistik.
Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

4.  Folkets Bio Filmpedagogerna AB

4.1 Ekonomirapport Folkets Bio Filmpedagogerna AB
Petter Forkstam och Johan Holmberg avlägger en rapport. Arbetet med upprättandet av
det nya bolaget fortskrider enligt plan. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.



4.2 Verksamhetsrapport Filmpedagogerna AB
Johan Holmberg avlägger rapporten. Eftersläpningen i bokningar består men det rör
främst verksamheter där Filmpedagogerna redan fått bidrag. Hösten och våren är i det
närmaste fullbokade vad gäller Skapande Skola som är Filmpedagogernas största
inkomstkälla, som ger mycket uppdrag men samtidigt sliter på verksamheten varför det
finns behov av att hitta fler intäktskällor. Mot bakgrund av detta har en ny ansökan gjorts
till Konsumentverket för att utveckla föreläsningarna om reklam och marknadsföring samt
för att själva kunna producera undervisningsfilmer. Besked väntas först i början av januari.
De tre år som Filmpedagogerna har haft ett KSU, Kulturstrategiskt utvecklingsstöd, från
Västra Götalandsregionen löper ut vid nyår. En ny ansökan har gjorts som numer
benämns verksamhetsbidrag, besked kommer i slutet av oktober. Ett ev. behov av
periodiseringar aviseras.

Mötet för slutligen en kort diskussion om vilka möjligheter som finns för att ta
Filmpedagogernas inarbetade koncept ut i landet med fler filmpedagogiska verksamheter
förankrade på Folkets Bios avdelningar.

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

4.3 Budget 2022 Folkets Bio Filmpedagogerna AB
Johan Holmberg presenterar Filmpedagogerna AB:s budget för 2022. En vinst på 2% för
att stärka eget kapital är inarbetat i budgeten i linje med överskottsmålet som
Riksstyrelsen angett för koncernen. Riksstyrelsen har inga anmärkningar på budgeten för
2022.

4.4 Verksamhetsplan 2022 Filmpedagogerna AB
Johan Holmberg presenterar Filmpedagogerna AB:s verksamhetsplan för 2022.
Riksstyrelsen har inga anmärkningar på verksamhetsplanen.

5. Folkets Bio Filmlager AB

5.1 Ekonomirapport Folkets Bio Filmlager AB
Anna Josefsson avlägger rapporten. Filmlagret beräknas redovisa negativt resultat för
2021. En trygghet finns i upparbetat eget kapital. Styrelsen lägger rapporten till
handlingarna.

5.2 Verksamhetsrapport Filmlager AB
Rose-Marie Strand avlägger rapporten. I och med att restriktionerna hävts börjar
bokningar och verksamhet komma tillbaka till samma omfattning som innan pandemin.
En heldags strategiworkshop hölls den 17 augusti med Filmlagrets personal där
Rose-Marie Strand medverkade. Petter Forkstam och Sofia Walan kommer att genomföra
en arbetsmiljökartläggning för Filmlagret. Rose-Marie kommer leda arbetet med att ta
fram en omvärldsanalys, vilket ska göras med hjälp av en enkät som riktar sig både till
distributörer och biografer. Arbetet med att ta fram ett ägardirektiv fortskrider. Styrelsen
lägger rapporten till handlingarna.



6. Avdelningarna

6.1 Avdelningarna – lägesuppdatering
Samtliga avdelningar gås igenom med korta muntliga lägesrapporter av respektive
kontaktperson i riksstyrelsen.

6.2 Nya biografer
Inget att rapportera.

6.3 Digitala medlemsaktiviteter under hösten 2021
Styrelsen koordinerar ihop sig kring teman för kommande avdelningsträffar. Det bestäms
att de två träffar som återstår innevarande år ska vikas åt filmpolitiska frågor respektive
medlemsfrågor (se kalendarium nedan).

7. Ansökningar 7%-fonden

7.1 Ansökan 7%-fonden dnr FB-2021-012
Arbetsutskottet har beslutat 2021-09-20 att bevilja FB Tollered 10 000 kr inkl. moms för
installation av fiberanslutning.

7.2 Placering av 7%-fondens kapital
Arbetsutskottet har beslutat 2021-09-20 att ge Anna Josefsson i uppdrag att binda 800
000 kr av 7%-fondens kapital med en ränta på 1,65% hos Marginalen Bank under fem år,
att 600 000 kr binds med en ränta på 1,25% hos Collector under två år, samt att 600 000
kr binds med en ränta på 1,10% hos Aros Kapital under ett år.

8. Arbetsgrupper inom styrelsen

8.1 Teknik
Den totala summan som hittills beviljats ur fonden för innevarande år, 500 000 kr,
konstateras vara i paritet med summan för motsvarande tidpunkt i fjol. Ramon
Reissmüller informerar vidare om att hans filmbolag kommer att producera de filmer om
biografdrift som Riksföreningen Biograferna producerar med stöd från 7%-fonden.

8.2 Arbetsgivarfrågor
En grupp med ett antal medlemmar från avdelningarna har formerats efter utlysning på
föregående avdelningsträff. Gruppen kommer ha ett första möte framöver.

8.3 Filmpolitik
Utvecklar en idé om intervjufilmer inför valet 2022. Filmpolitiska frågor kommer vara
fokus för kommande avdelningsträff.



8.4 Publikprojektet
Rikskontoret har annonserat ut det inplanerade evenemanget som ska hållas 27/10 under
rubriken “Folkligt, festligt, fullsatt. Hur når vi dit?”. Parallellt pågår planering kring hur
Publikprojektet kan få en fortsättning i en mindre skala framöver, i huvudsak avsett för de
avdelningar som inte deltog i den första omgången 2019-2020. Omfattningen på
fortsättningen av projektet måste anpassas utefter vilka personella resurser som finns i
Riksföreningen framåt. Det stöd till verksamhetsutveckling som Filminstitutet utlyst i den
senaste omgången krisstöd kommer att sökas för Riksföreningens räkning för att få
möjligheten att tillsätta projektledare som kan arbeta med en sådan fortsättning av
projektet.

8.5 Medlemskap
Karin Tengby byter arbetsgrupp och ansluter till Ida Strids och Florence Sisasks arbete
med medlemsfrågor.

8.6 Europa Cinemas
Arbetet fortlöper med att kontakta de personer som är involverade i mininätverket för
Folkets Bio-avdelningar inom Europa Cinemas.

9. Personalfrågor

Personalansvarig Sofia Walan avlägger en rapport om aktuella personalärenden.

10. Övriga frågor

11. Nästa möte

11.1  Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte: 13 november 2021 kl 12-16 via Zoom

Ärenden som behandlas: halvårsrapport för koncernen.

Styrelsen beslutar att hålla de två nästkommande styrelsemötena via Zoom.
Styrelsen beslutar att tidigarelägga inplanerat styrelsemöte i anslutning till Göteborgs
Film Festival en vecka så att detta inträffar 29/1.



11.2 Årskalendarium fram till kongressen 2022

11/10 kl 10-12 AU+FB AB/Filmlager AB (Ansökan SFI)
21/10 kl 18-20 avdelningsträff på Zoom, fokus: filmpolitik
27/10 kl 18-20 Medlemsträff tema Folkligt, festligt, fullsatt. Hur når vi dit? på Zoom
8/11 kl 18-20 Träff för nya medlemmar på Zoom
13/11 kl 12-16 riksstyrelsemöte på Zoom
22/11 kl 10-12 AU+FB AB/Filmlager 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 kl 18-20 avdelningsträff på Zoom, fokus: medlemsfrågor
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
29/1 prel. kl 10-15 riksstyrelsemöte (tidiga propositioner mm) i Göteborg (i samband
med Göteborgs Filmfestival och samtal med filmpedagogerna)
29/1 kl 15-17 ev. avdelningsträff/mingel 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

11.3  Utestående frågor
Inga utestående frågor.



12. Mötets avslutande
Ordförande Petter Forkstam avslutar mötet.

Sekreterare Justeras Justeras

_________________________ _________________________ _________________________

Pontus Paulin Hugo Petter Forkstam Ida Strid


