
Protokoll  för  styrelsemöte  i Riksföreningen  Folkets  Bio

Tid:  Il  juni  2022  kL. 10.OO - 14.30,  Lunchpaus  melLan 12.00-13,00,

bolagsstämmorfrån  14.30-15.00

PLats: DigitaLt  på Zoom

Närvarande:

Från styrqLsen

Petter  Forkstai'm, FLorence  Sisask,  Ramon  ReissmöLLer,  Ida Strid,  Joacim  Gustafson,  Karin

Tengby,  HjaLmar.PaLmgren,  Lena Ek .

Adiunqerade

Anna  Josefsson,  Katrina  Mathsson,  Rose-Marie  Strand,  Johan HoLmberg"

Anmält  förhinder

Sofia  WaLan

1.  Mötesformalia

1.1  Mötets  öppnande

Styrelseordförandea  Petter  Forkstam  hälsar  alla  välkomna  och förk(arar  mötet  öppnat,

1.2  VaL av mötessekreterare  och iusterare

TiLL mötessekreterare  tiLls vidare'väLjs  Joa'cim Gustafs'on,  samttilLjusterare'jämte

ordförande  väLjs FLorence  Sisask.

1,3  Godkännande  av daqordninq

Dagor.dningen  godkännes.

1.4 ProtokolL  styreLsemöte  RF Folkets  Bio 20220402

ProtokoLLet  är färdigjusterat  och Läggs tiLl handLingarna,

1,5 ProtokolL stvreLsemöte  RF FoLkets Bio 20220422

ProtokoLlet  är färdigjusterat  och Läggs tiLL handLingarna.

:1,6 Anteckningar  FB avdeLninqsträff20220422

Minnesanteckningar  Läggs tilt  handlingarna.

1.7  Anteckningar  FB teknikträff  202204:22

Minnesanteckningar  Läggs tilL  handLingarna.

I Deltog  vid punkt  4.1, 4.2, 5.1, 5.2
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1.8  ProtokoLL konqress  RF FoLkets Bio 20220423-24  '

ProtokoLLet  är inte färdigjusterat  och bordläggs  tiLL nästa möte.

1.9  ProtokolL  konåtituerande  styreLsemötö  RF Folkets  Bio 20220424

ProtoRoLLet är färdigjuöterat  och Läggs tiLL handLingarna.

i.lO  ProtokoLL styrelsemöte  FB ÄB 20220429

ProtokoLLet  är färdigjusterat  och Läggs tiLLa handLingarna.

1,11  ProtokolL  arbetsutskott  RF FoLkets'Bio  20220429

ProtokoLLet  är färdigjusterat  och läggs  tiLL handLingarna.

1,12  Anteckninqar  FB Lanserinqsrliöte  20220511

Minnesanteckningar  Läggs tiLL handLingarna.

1.13  ProtokolL  styreLsemöte  FB pj1y'y1pedaqoqe17ia AB 20220530

ProtokoLLet  är färdigjusterat  och Läggs tilL handLingarna.

1,14  ProtokoLL styreLsemöte  FB FiLmLaqer AB 20220530

ProtokoLLet  är färdigjusterat  och Läggs tilL Öandlingarna.

1,15  PnctokolL  arbetsutskott  RF pg((ets  Bio 20220530

ProiokotLet  är färdigjusterat  och läggs  tiLL handlingarna.

1,16  Anteckzingar  FB arbetsqjv37tyjf{  20220601

Minnesanteckningar  Läggs tiLL handLingarna,

1.17  Anteckninqar  FB teknikträff  20220607

Minnesanteckningar  Läggs tiLL handLingarna.

1.18  Anteckningar  FB Lanseiingsmöte  20220608

Minnesanteckningarna  är inte sammanstäLlda  och t>ordLäggs tiLL nästa  styreLsern!'te,

1,19  Anteckningar  FB avdeLningsträff  20220609

Minnesanteckningar  Läggs titL handLingarna.



2. Riksföreningen  FoLkets  Bio

2.1 Val  av arbetsutskotttillika  ekonomiutskott

Petter  Forkstam  har stämt  av Bed  aLLa i styrelsen  gäLlande  syn kring  olika

ansvarsområden.  En grupp  bestående  av fyra  personer  föresLås  tiLL arbetsutskottet,  tiLlika

ekonomiutskott,  som även  agerar  bolagssiyrelser  tiL(sammans  med respektive

verksamhetsledare.

Styre(sen  beslutar:

m utse  Petter  Forkstam,  FLorence Sisask,  Ramon  ReissmuLter och Ida Strid  tiLL

arbetsutskott  tiLLika ekonomiutskott."

2.2 Ansvarsområden  inorrl  styreLsen

Petter  Forkstam  har stämt  av med aLLa i styreLsen  gäLLande syn kring  olika

ansvarsområden.  Förslag  tiLl uppdeLning  i ansvarsområden  handLar  om att  mer  jobba

utifrån  bolLptankstanken  än att  hö grupper  med ibland  bara  en person,  viLket  styreLsen

stältde  sig bakom  som grundläggande  tanke.  Vid föregående  möte  vaLdes FLorence

Sisask  tiLL vice ordförande  och Ramon  ReissmuLLer  tilL teknikansvarig  och handläggare  för

7%-fonden.

Styrelsen  beslutar:

att  utse  PetterForkstam  till  personalansvarig  för  koncernen  Folkets  Bio, att  utse  Joacim

Gustafson  tilt sekreterare,  att  utse  Sofia  Walan  fill  anåvarig  för  arbetsgivargruppen,  att

utse  HjaLmar  Palmgren  tiLL fiLmpoLitiåkt  aösvarig,  att  'utse  FLorence  Sisask  tiLL änsvarig  för

Europa  Cinemas  mininätverket,  att  utse  Karin  Tengby  tiLL medLemsansvarig,  samt  att utse

Lena Ek tiLL kontaktperson  i styreLsen  för  pubLikprojektet.

2.3' Ekonomirapport  och proqnos  Riksföreningen'FoLkets  Bia

Anna  Josefssori  avLägger  rappqffen. HalvårsboksLutet  kommer  vara kLart dep 10  augusti

men aft  styreLsen  redÖnai mitten  av juLi kommffir att  kunna  se en indikation  på hur  peri'oden

kommer  se ut. Hon  Lyffie bland  anöat  att  maödtemsavgifterna' har gått  över.budgöt  och att

riksföreningen  har återhämtat  en dei  medlemmar  sedan  pandemin  Liksom att  detinom

kOrt  kommer  att  ske en genomgång  av att  aLLa LokaLavdeLningar  har rapporterat  in sina

rese.kostnader.från  kongressen,  .

Styre/sen  bes(utar:

att  godkänna  såväL ekonomirapport  för  första  kvartaLet  2022  som heLårsprognos  för

2022.

2,4 \%ksamhBtsrappori

Katrina  Mathsson  avLägger  rappörten.

FoLkets  Bio har skickat  in två ansökningar  om sarnrnanLagt  två miLjoner  kronor  för

rekLa'm/marknadsföring med anledning  av 50-årsjubiLeet. I båda ansökningarna Lig5er
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även  projektLedningspengar  då det  kommör  krävas  extra  arbetsinsatser.  Vidare  är

BouLevardteaterns  LokaLer i StockhoLm  Lediga.  Möjligheter  undersöks  för  att  göra  detta  tiLt

en' kvaLitetsbiograf.  EventueLLt  skuLle  att  samarbete  kunna  ske med  exempeLvis  Tri Art

FiLm eLLer annan  distributör.

En ref(ektion  söm  (yftes  från  filmfestiva(en  i Canries  äi en upptrissning  av priser.

Dessutom  nämndes  rapporten  om fiLmens  framtid  som  släpptes Il  mars  2022  av FiLm i

Väst

https://fitmiv3st.se/fiLrr)-i-va5t-an'alysis-sLapper-unik-europeisk-rappori-gm-fil1'nens-framt

ii

Kort  diskussion  i styreLsen  om vikten  av att  deLta i sammanhang  som  berör  dessa  ämnen.

HjaLmar  och Petter  deLtar  från  FBs deL vid behov.  Lena  uppmanade  aLLa mötesdeLtagare

att  deLa omvärLdsanalyser  för  såväL styreLse  som personal.

StyreLsen  Lägger  rapporten  tiLL handLingarna.

2.5  Utvärderinq  konqress  22-24  apriL  2022  i MaLmö

Lena  Ek, Ida Strid  och  Petter  Forkstam  berättade  kort  om utvärdering  av kongressen  i

apriL. Suffra-systemet  är bra men  uppLevdes"s:våri  vid  omröstningarna.  Gruppdiskussioner

Lyftes  som  positiva  men  med  utveckLingspotentiaL.

Inför  kommande  kongreäser  gäLler  det  att  fundera  extra  på vilken  inriktning  man  ska ha

på kongressen  då derrpåverkar  vaLet  av LokaL. ALla LokaLer  är exempeLvis  inte  Lämpade  för

påverkanstorg.

Styrelsen  beslutar:

att  ta upp  ett  ärende  om kongress  2023  på årets  sista  styreLsemöte,  samt  att  vid  samma

ärende  gå igenom  de utvärderingar  som  gjorts  efter  de två,senaste  kongresserria.  '

2,6  HandLinqsproqram  2022/2023

RiksstyreLsen  går  igenom  handLingsprogram  för  2022/2023  antaget  av kongressen,  Ett

tilläggsyrkande  röstas  igenom  om att  utveckLa  en interaktiv  pLattform  för  medLemmar,

RiksstyreLsen  noterar  viLka områden  som  ska arbetas  med  under  kommande  år,

2,7 Rev'iderinq  verksal'BtletspLan  2022  akoncernen FoLkets Bio

RiksstyreLsen  har  redan  föregående  år antagit  verksamhetspLan  2022  för  koncernen

FoLkets  Bio. I samband  med  att  handLingsprogram  antagits  av kongressen  Lyfts  a
verksamhetspLanen  för  evaentueLLa tiLLägg  koppLat  til['  handLingsprogrammet.  Ida Strid

yrkar  att  arbeta  in i verksamhetsplanen  en mening  under  Riksföreningen.Folkets  Bio kring

det  uppdrag  från  kongressen  att  utveckLa  en interaktiv  pLaföorm  för  medLemmar,
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Styrelsen  besLutar:

att  Lägga tilL föLjande  mening  önder  Aiksföreningen/avdeLningarna/biograferna med

rubriken  2022  ska vi:"Se  över  mö:jLigheten  att  utveckLa  en interaktiv  pLattform  där

medLemmar  har möjLighet  att  göra intägg  oqh lägga  upp  filer,  stäLta frågor  och deLa med

sig av sina erfarenheter."

2.8 Budqet  2022  

Anna  J?)sefsson  föredrar  budgeten.  På grund  av en semesterskuLd  som skuLle beLasta

2021,  men  is;täLLet beLastär  2022  med ca 170  000  kr ser prognosen  ut att Landa på

knappt  242  000  kr, istäLLet för  budgeterat  -90  500. StyreLsen  diskuterad!e  vikten  av att

LokaLa föreningar  kommer  tilL'de  träffar  som anordnas.  Petter  Forkstam  och Joacim

Gustafson  tittar  på reseutjämningssystem  inför  kommande  kongress  och kanske  även

andra  nationeLLa  träffar.

2.9 PubLikoroiektet  fortsättnföq

GiseLa Ritzån  som är projektLedare  för  pubLikprojektet  på rikskontoret  avLägger  en skriftLig

rapport  som ej skickats  ut i förväg  inför  mötet,  En träff  med tre  av fem  projektLedare  från

biograferna  har håLLits. De förde  diskus5ion  om hur det  hittiLLs gått  med insamLingsfasen,

aLLtså intervjuer,  observationer  och eventueLLa  skuggbesök.,  Projektledarna  jobbar  på och

har gjört  några  intervjuer  och några  observationer,  men behöver  göra  fler,  I Visby  har

fokus  Legat  mest  på att  få 'igång.bion  efter  renoveringen  och hitta  fLer engager:ade

voLontärer. SamtLiga projektLedare kommer ses i Umeå en dag tidi@are i samband med
fiLm- och idådagarna,  Då -kommer  vi börja  analysera  och bearbeta  materiälet  som samlas

in nu. De kommer ses tiLL tunch den 2E!/8 och håLLa på tiLL'Lunch dagen efter. De söker efter
en, LämpLig byrå som kan vara  rned och håLLa i dagarna  i Umeå  för  att  ta fram  hypoteser

som sedan  kan testas  under  höst  och vinter.  StyreLsen  Lägger  rapporten  tilL handLingarna.

2.10 Remi'ssvar Kii2(12:)/(')(')QnFI ";töd  tiLl produktion  av audiovisueLla  verk"

HjaLmar PaLrpgren föredrog kort remi4svaretför  Ku2022/00908  Stöd ti{l produktion.av
.audiovisuella verk och betonade a@tyngdpunkten i remissvaret Liggerpå att'

kvaLi'tetsfiLmen rriissgynnas på grund äv budgetgränsen p4 30 miLjoner kr, att

dokumentärfiL@er) :s,ödyn:nas f6r'att  den i prakti'ken heLt utesLuts från stödet och att
barnfiLmen mi;s;g'9rföas fär attaden ofta är kortare än 60 minuter även om den produceras
som biofiLm.  Petter  Forkstam,  i egenskap  av riksst,yreLsens  ordföraride,  och HjaLmar

PaLmgren,  i egenskap  av fiLmpojitiskt  ansvarig,  står  som avsändare.

Styrelsen  besLutar:

att.stäLLa  sig' bakom  remissvaret  och att  detta  skickas  in tiLL KuLturdepartementet  snärast

möjLigt  för  Riksföreningen  FoLkets Bio.

2.11 FoLkets  Bio 50-års  iubiLeum

Katrina Mathsson presenterade tankar kring FoLkets Bio4 50-årsjubiLeum, Vid
' Lanser!ngsmötet föresLogs  att  biLda en jubiLeumskommittå  för  ändamåLet,  FiLm- och

id6dagarna  i Umeå'kpn  bLi en första  avstarffp  inför  firandet.  AlLa biografer  ska få stöttning
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för  att  kunna  göra  något  större  event.  "Hurra  inte  bara  för  FoLket  Bio utan  för

kvaLitetsfiLmen  i heLa Sverige".  Det  finns  redan  id6er  kring  synlighet,  exempeLvis  genom  '

en vinjett  att  visa på olika  fiLmfestivaLer.  Åven  Zita,  ToLLered och Hagabion  fyLLer 50 nästa

år. Dessutom  firar  kungen  50 år som  regent.  Det  finns  inget  ppecifikt  födeLsedatum  men

samordning  bör  ske kring  gemenäam  heLg'då  exempeLvis  biobiLj.etten  kostar  femtio  '

kronor,  Vid  Lanseringsmötet  lyftes  även  frågan  om  jubiteet  är ett  bra  tillfälle  att  byta

loggan,  viLket  ska diskuteras  under  hösten.  Vid  nästa  styreLsemöte  tiLLsätts  en  '

jubiLeumskommittö  bestående  av representanter  från  avdeLningar,  r!ksstyrel.sen och

rikskontoret,  StyreLsen  Lägger  rapporten  tiLL handLingarna.

2.12  StyreLseutbiLdning  under  hösten  2022

BordLäggs  tiLL näst%ommande  styreLsemöte.

2.13  FiLrp-  och idödaqarna  i Umeå  26-28  auqusti  2022

FLorence  Sisask  ber:ättade  att  ett  första  utskick  inför  FiLm- och  idådagarna  i Umeå  26-28

augusti  2022  ä'r gjort.  Det finns  idag  två tiuvudteman:  SkoLbio/fiLmpgdagogik  och

MedLemsfrågan,  Programmet  inte  spikat  ännu.  Det  kanske  bLir ytterLigare  ett  huvudspår.

Frågan  Lyfts  om dagarna  ska bestå  av paraLLeLLa program  för  att  även  jobba  prata

pubLikarbete  och 50-årsjubiLeum.  Om Lösningen  med  paralLeLLa spår  bLir verkLighet  bLir det

viktigt  att  påtaLa  att  den  som  deLtar  i de oLika grupperna  har  rapporteringskrav  tiLLbaka  tiLL

återsamling  och  tiLL andra  i LokaLavdeLningen.  Ett  öppet  lanser!ngsmöte  skulLe  kunna  vara

ett  forum  för  att  lyfta  frågor.  Åven teknik-  och aödeLriingsträffar  håLLsunder  fredagen

under  incheckningen.  Styretsen  Lägger  rapporten  till  haridlingarna,

2.14  Eztra  kgnq(etä.27  auqusti  2022  i Umeå.

Styre(sen  bes{utar:

att  ge ordförande  i uppdrag  att  kaLLa tiLL extra  kongress  27 augusti  2022  med  tre  besLut:

stadgerevidering  (andra  stadgeLäsning),  samt  att  föresLå  a@ kongress  respektive  fiLm-  och

id,ådagar  håLLs under  samma  hel:g 12-14  maj  2023.'

2,15  Inför  FB FiLmpedagogerna  AB,  FB A,B och  FBFilmtager  AB  boLagsstämma

Ördinarie  boLagsstämma  för  FB FiLmpedagogerna  AB,  samt  extra  boLagsstämma  för  FB

AB  respektive  FB FiLmLager  AB  håLLs direkt  i ansLutning  tiLl styreLs'emötet,

StyreLsen  bes(utar:

att  utse  Karin  Tengby  tiLL ombud  att  representera  Riksföreningen  FoLkets  Bio  vid  FB '

FiLmpedagogerna  ABs  ordinarie  bolagsstämma  och  extra  boLagsstämmor  för  FB AB och

FB FiLmLager  AB,

att  nominera  Petter  Forkstam  (ordförande),  FLorence  Sisask,  Ramon  ReissmuLler,  Ida Strid

och  Johan  Holmberg  som  styrelseledamöter  i FB Filmpedagogerna  AB,

att  nominera  Petter  Forkstam  (ordf),  FLorence  Sisask,  Ramon  ReissmuLLer,  Ida Strid  och

Katrina  Mathsson  som  styreLseLedamöter  i FB AB,  samt

att  nominera  Peför  Forkstam  (ordf'),  FLorence  Sisask,  Ramon  Reissmuller,  Ida Strid  och

Rose-Marie  Strand  som  styrelseLedamöter  i FB Filmlager  AB.



3. Folkets  Bio (Filmdistribution)  AB

3.1 Ekonolnirapport

Anna  Josefsson  avLägger  en rapport.  Ekonomisk  rapport  för  första  kvartaLet  visar  på ett
positivt  resuLtat.  Fitminstitutet  har beviLjat  ett  stöd för  utebLivna  biljettintäkter  för  första
kvartatet  på ca 1,5  mitjoner  kr, vilket  kommer  att  bokföras  på andra  kvartaLet.  '
Stutresultatet  på heLår kommer  att  vara  större  än budget.  Prognosen  ser bättre  ut än

budget.  StyreLsen  Lägger  rapporten  titL han61ingarna.

3.2 Cilmstotistik '

Rose-Marie  Strand  informerade  om att  statistiken  för  FoLkets Bio AB är tiLlbaka  på
liknande  nivåer  som före  pandemin  Oförutsägbara  faktorer  gör  det  svårt  att  säga  vad som

kommer  funka  eLLer inte  pubLikmässigt.  Kort  och gott:  det  har varit  en bra vår.

3.3  Line-qp  höstens  fiLmer

Katrina  Mathsson  berättade  kort  om några  av höstens  filmer  och.fLaggade  för  att  en fiLm

inte  sätlan  försvinner  snabbt  från repertoaren  om den  inte  får  en stor  publik  första veckan.

4. FoLkets  Bjo FilmLager  AB

4,1 Ekonomirapport

Anna  Joasefsson avLägger  en rapport.  Mindre  små och  enstaka  kunder  har inte  kommit
igång  ännu  i samma  utsträckning  som  de större  kunderna,  Avskrivningarna  har minskat
och kommei  att  vara borta  i sLutet'av  året.  Ekonomirapporten Lades >edan  tilL
handlingarna,

4.2 Verksamhetsrapport

Rose-Marie  Strand'informerade  om att  NiLLa DahL avslutar  sin projektanstäLLning  ijuli  och
Victor  Rothman  tar' över  filmbokningen  på 80%  från  l'augusti.  personalen har möten,

varje mån:ad oc5 eftefr'ågar en omvä;LdsanaLys 5om skä tas 'fram, StyreLsen Lägger '
' rapporten  tiLL haridLingarna.  '

5. Folkets  Bio  Filmpedagogerna  AB

5,1 EkonQmirapport

Anna  Josefsson  avtägger  en kort  föpport  Under  andrÖ kvartaLet  kommer  första  kvartaLets
negativa  resuLtat  återhämtas.  AnLedningen  är att  faktureringen  sker  i sLutet  av terföinen.
Styrelsen  Lägger rapporten  tilL handlingarna,

4gf<



5.2 Ver(samhetsrapport

Johan  HoLmberg  avLägger  en kort  rapport.  Det  har  varit  intensivt  för medarbetarna  att

vara ute  fLera dagar  i sträck  och han återkommer  med förslag  på Lösningar  på detta  i

augusti,  StyreLsen  Lägger  rapporten  tiLL handLingarna.

6. Ansökningar  79'o-fonden

6.1 BeviLiad  ansökan  7%-fonden  dnr  FB-2022-005

Arbetsutskottet  har beslutat  2022-05-30  att  beviLja FB 'MaLmö ett  sröd om upp  tiLL 57

500  kronor  för repeater  av 4G på Panora.

6.2 Redovisninq  7%-fonden  dnr  FB-2020-027/2021-010

Ramon  ReissmuLLer  berättade  att  styrelsen  fått  en gedigen  återkoppLing  från  Visby  kring

de ti3Lgänglighetsåtg'ärder  som gjorts  på biografen  efter  att  de beviljats  stöd  från

7%-fonden.

7, Avdelningarna

7.1 AvdeLningarna  - Läqesuppdatering

Petter'Forkstam  informerar  attinget  särskiLt  är att  Lyfta tiLL riksstyreLsen,

7.2 Kontaktperson  inom  styreLsen

Tidigare  har kontaktperson  utsetts  inom  riksstyrelsen  för  varje  avdeLning.  RiksstyreLsen

konstaterar  att  behovet  inte  är: Lika stort  med  tanke  på att  riksorganisationen  träffar

avdeLningarna  löpande  på avdeLningsträffar,  Lanseringsmöten,  teknikträffar  och

arbetsgivarträffar.

7.3 Nya  bio'grafer

Angående  nya biografer  se ärende'2.4  i protokoLLet,

8. PersonaLfrågor

Petter  Forkstam  informerar  om att  Nadia  Larsson  på Fremia  bjudits  in på nästa

arbetsgivarträff  7 september  för  samtal  mffid avdeLningarna  inför  kommande

avtaLsförhandtingar.

9. Övriga  frågor

Inga övriga-frågor  föreLigger.



IO, Nästa  möte

10,1  Nästa  styreLsemöte

Nästa styrelsemöte  äger  rum 26 augusti  klockan  14.00  - 16.00  i Umeå.

' 10,2  [aLendarium  hösten  202'2

StyreLsen besLutar att  kommande  möten  med riksstyreLsen  äger rum 8 oktober,  10
.december  ofö  2B jaanuari.

I övrigt  är det  fö(jande  ka(endarium  som gäLler för hösteSn 2022:

7/6 kL 17-19  teknikträff  på Zoom

9/6 kL 18-20  avdeLnir.igsträff  på Zoom

11/6  boLagsstämma  FiLmpedagogeröa  AB/extra  bolagsötämma  FB AB och FiLmlager AB
27/6 kL 9-12  AU+konstituerande  boLagsstyreLser  FB AB/FiLmlager/FiLmpedagogerna  på

Zoom

19/8  kL 9-11  AU+boLagsstyretsemöten

26/8 kL 14-i6  riksstyreLsemöte  i Umeå

26/8 kL 16.30-18  teknikträff  på Zooin

26/8 kL 16,30-18  avdeLnii'igsträff  på Zoom

>6/8 kÄ 19  - 28/8  kL 15  film-  och idödagarna  i Umeå

7/9 kL 18-20  arbetsgivarträff  på Zoö'fö

23/9 kL 9-11  AU+bolagsstyreLsemöten  (H1, VP 2023,  ansökan  SFI)
B/10 kL 9-15  riksstyreLsemöte  i StockhoLm  (H1, VP 2023,  ansökan  SFI)
12/10  deadLine  skicka  in ansökan  tiLL FiLminstitutet  för  visningsorg  (RF FB) och

distribution  (FB AB)

21/10  kl 9-11  AU+boLagsstyreLsemöten

2/12 kL 9-11  AU+boLagsstyreLsemöten  (Q3, budget  2023)
10/12  kl 10-15  riksstyrelsemöte  på Zoom (Q3, budget  2023,  koncernVP 2023)
13/1 kL 9-1i  AU+FiLmpedagogeföa  (kalLe.lse kon6ress) iii

. 28/1 k1'9-15  riks'styrelsemötpi  Göteborg

28/1 kL 15-17  50-årsmingeL  på Göteborgs  FiLmfestiväl

10,3  L)teståqrlde  fråggr

Styretseutbildningar  under  hösten  har bordlagts  till  nästa styrelsemöte,  Styrelsen
komm'er  att  ha en strategisk  och framåtsyftande  diskussion  tiLLsammans  med personaLeri
dagen  före  den 8 oktober  2022.



11.  Mötets  avsLutande

Ordförande  Petter  Forkstam  tackar  aLLa närvarande  och förkLarar  mötet  avsLutat.

Sekreterare Justeras Justeras

Joacim  Gustafso Petter  Forkstam

p7,1,4t=@ 54 S4'1<

FLorence  Sisask


