
Protokoll från Folkets Bios rikskongress

23–24 april 2022

Malmö

§1 Kongressen öppnas

Petter Forkstam, ordförande i Folkets Bio, inleder med några ord om utmaningarna de senaste
två åren och utmaningarna framåt med anledning av det kommande riksdagsvalet.

Petter Forkstam och Florence Sisask, vice ordförande i Folkets Bio, presenterar delegater och
övriga deltagare, hälsar alla välkomna och förklarar Folkets Bios rikskongress 2022 för öppnad.

§2 Val av presidium

a) Val av mötesordförande

Peter Vigren föreslås till ordförande. Han presenterar sig, ordförande i
gymnasienämnden i Umeå har varit kongressordförande tidigare.
Kongressen beslutar
att välja Peter Vigren till mötesordförande.

b) Val av mötessekreterare

Kongressen beslutar
att välja Santiago Troche, till mötessekreterare.

c) Val av två justerare och tillika rösträknare

Kongressen beslutar
att välja Suzanne Wiktorsson, och Annika Jonsson, till justerare och tillika rösträknare.

§3 Kongressens stadgeenliga utlysning

Kongressen beslutar

att anse kongressen stadgeenligt utlyst.

§4 Fastställande av dagordning och arbetsordning

Kongressen beslutar

att fastställa utskickade förslag till arbetsordning och dagordning.



§5 Fastställande av röstlängd

Kongressen beslutar

att fastställa röstlängden till 41 i enlighet med närvaroregistrering i  Suffra.

§6 Icke-delegaters närvaro- och rösträtt

Stadgeenligt äger medlemmar som inte är delegater närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt
under kongressen.

§7 Föreningens verksamhetsberättelse

Hanna Sersam och Katrina Mathsson från rikskontoret presenterar föredrar
verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2021.

Johan Holmberg från filmpedagogerna pratar om vikten av rörliga bilder i relation till
ungdomars mediekonsumtion. Vill komplettera med att filmpedagogerna öppnar för mer
samarbete med avdelningarna och biblioteken.

Andrina Eriksson (Malmö) noterar att fler avdelningar har under pandemin utvecklat
utomhusbio och öppnar för att utbyta erfarenheter kring det.

Bengt Jönsson, (Visby) berättar om processen med att tillgänglighetsanpassa biografen. Arbetet
har till viss del finansierats via 7% fonden. En film om ombyggnadsprocessen har skickats till
styrelsen och kan göras tillgänglig för övriga avdelningar.

Kongressen beslutar

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§8 Bokslut för 2021

Anna Josefsson från rikskontoret presenterar bokslutet för 2021.

Johan Holmberg vill komplettera med att påpeka vilken ansträngning det har krävt att vända en
negativ trend och vill särskilt lyfta styrelsens arbete.

§9 Revisionsberättelse för 2021

Fredrik Jönsson (revisorsuppleant) presenterar revisionsberättelsen.

Kongressen beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Fastställande av bokslut för 2021



Kongressen beslutar

att fastställa bokslutet för 2021.

§11 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Kongressen beslutar

att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§12 Motioner

§13 Propositioner

a) Reviderade stadgar för Folkets Bio

Riksföreningen Folkets Bios styrelse föreslår rikskongressen besluta att förslag till
reviderade stadgar för föreningen Folkets Bio godkänns i en första stadgeläsning.

Ida Strid, riksstyrelsen inleder med att påpeka att en extra kongress kommer att hållas i
samband med film & idédagarna i augusti. Vidare presenterar hon styrelsens förslag på
ändringar till stadgarna.

Ida presenterar en ändring i styrelsens förslags formulering.

Styrelsen yrkar:

att andra stycket av föreslaget tillägg till § 4 ändras enligt följande till: Tidigare utesluten
medlem kan bli medlem på nytt genom att ansöka om återanslutning hos en
lokalavdelning. Återanslutning ska godkännas av en majoritet på en lokalavdelnings
medlemsmöte. I kallelse ska fråga om återanslutning av medlem anges. Beslut om
återanslutning av medlem ska anmälas till riksstyrelsen.

Yrkanden:

Styrelsen yrkar för att kongressen antar stadgeändringar

Tilläggsyrkande (Styrelsen): att andra stycket av föreslaget tillägg till § 4 ändras enligt
följande till: Tidigare utesluten medlem kan bli medlem på nytt genom att ansöka om
återanslutning hos en lokalavdelning. Återanslutning ska godkännas av en majoritet på
en lokalavdelnings medlemsmöte. I kallelse ska fråga om återanslutning av medlem
anges. Beslut om återanslutning av medlem ska anmälas till riksstyrelsen.

Tilläggsyrkande (Jon Sydberg): att i den näst sista meningen på den andra sidan i §13a.
Efter orden "... lokalavdelnings medlemsmöte" bör följande tilläggas: "eller i enlighet med
lokalavdelningens stadgar".



Tilläggsyrkande (Carina Pettersson): att i § 4, efter "En medlem som uteslutits av
lokalavdelning har rätt att överklaga beslutet till riksstyrelsen. Riksstyrelsen ska höra både
representanter från lokalavdelningens styrelsen och den uteslutna medlemmen innan
beslut tas." i samma stycke infoga: "Medlem som överklagat lokalavdelningens beslut om
uteslutning till riksstyrelsen har rätt att överklaga riksstyrelsens beslut till kongressen."

Kongressen beslutar

att anta styrelsens förslag på reviderade stadgar.

att anta styrelsens yrkande 18 på ändringar i paragraf 4

att anta Jon Sydbergs tilläggsyrkande

att avslå Carina Petterssons tilläggsyrkande.

b) Reviderade riktlinjer för 7%-fonden

Riksföreningens styrelse föreslår kongressen besluta att anta reviderade riktlinjerna för
7%-fonden i den bifogade handlingen

Ramon Reissmuller föredrar styrelsens förslag.

Carina Pettersson (Gylleboverket) yrkar:
Ändringsyrkande- Att i följande mening "Riksstyrelsen fattar beslut om stöd över 200 000
kr." stryka "över 200 000 kr".

Fredrik Jönsson (revisorssuppleant) yrkar: Tredje meningen. Lägg till ”av film” efter
”öppna visningar”.

Kongressen beslutar

Att anta styrelsens förslag på revidering av riktlinjer för 7% fonden

Att bifalla till Carina Petterssons tilläggsyrkande

Att bifalla Fredrik Jönssons tilläggsyrkande.

§14 Handlingsprogram för 2022/2023

Pontus Paulin Hugo, riksstyrelsen presenterar handlingsprogrammet.

Efter lördagens gruppdiskussioner berättar Pontus att styrelsen har noterat och dokumenterat
inputen som har kommit in.



Carina Pettersson (Gylleboverket). Efterlyser mer stimulerande möjlighet för avdelningarna att
ha kontakt med varandra oberoende av riksstyrelsen. Att mer interaktiv kunna kommunicera
mellan medlemmar och avdelningarna via hemsidan. Tillägg till förslag till handlingsprogram,
under rubrik “Stärka familjen Folkets Bio”, under andra stycket som inleds “Varje
lokalavdelning utgör” och mellan de två sista meningarna i detta stycke mellan “avdelning” och
“gemensamma”.

Tilläggsyrkande till "Handlingsprogram 2022/2023"

Under rubrik "Stärka familjen Folkets Bio", under andra stycket som inleds "Varje
lokalavdelning utgör" och mellan de två sista meningarna i detta stycke - mellan "avdelning."
och "Gemensamma".

Tilläggsyrkande- Att på ovan angivna plats i samma stycke infoga: "För att stimulera en
kontinuerlig och oberoende möjlighet att utbyta erfarenheter mellan avdelningar och
medlemmar ser riksstyrelsen under 2022 över möjligheten att utveckla en interaktiv plattform
där medlemmar har möjlighet att göra inlägg och lägga upp filer, ställa frågor och dela med sig
av sina erfarenheter."

Kongressen beslutar

att anta styrelsens förslag på handlingsprogram.

att bifalla Carina Petterssons tilläggsyrkande.

§15 Fastställande av medlemsavgiften för 2023

Riksföreningen Folkets Bios styrelse föreslår rikskongressen besluta att medlemsavgiften förblir
oförändrad på 150 kronor för 2023.

Karin Tengby (styrelsen) presenterar styrelsens förslag.

Kongressen beslutar

att medlemsavgiften förblir oförändrad på 150 kronor för 2023.

§16 Presentation av budget för 2022

Anna Josefsson från rikskontoret presenterar budgeten för Folkets Bio 2021.

Yrkande: Styrelsen yrkar att lägga budgeten till handlingarna

Kongressen beslutar

Att lägga budgeten till handlingarna.

§17 Fastställande av styrelsearvoden för 2022



Andrina Eriksson och Mathias Rost presenterar ett förslag på justerat styrelsearvode.

Valberedningen föreslår kongressen

att fastställa styrelsearvode för 2022 till ett tak på 180 000 kronor.

Kongressen beslutar

att fastställa styrelsearvode för 2022 till ett tak på 180 000 kronor.

§18 Fastställande av styrelsens storlek

Valberedningen föreslår kongressen

att fastställa styrelsens storlek till 8 ledamöter varav en ordförande och 1 suppleant.

Kongressen beslutar

att fastställa styrelsens storlek till 8 ledamöter varav en ordförande och 1 suppleant.

§19 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Andrina från valberedningen berättar att de har undersökt behoven av kompetens och
analyserat styrelsens samt kandidaternas sammansättning och konstaterar att det finns en
storstadsrepresentation samt etnisk homogenitet vilket beklagas. Valberedningen poängterar att
de är medvetna om det och jobbar med att förbättra det.  Valberedningen är alltjämt stolta över
förslaget som läggs fram.

Mathias presenterar Joacim Gustafson.

Valberedningen föreslår kongressen

- att välja Petter Forkstam till ordförande tillika ledamot på 2 år
- att välja Florence Sisask och Ramon Reissmüller till ledamöter på 2 år
- att välja Sofia Walan, Lena Ek, Ida Strid och Hjalmar Palmgren till ledamöter på 1 år
- att välja Joacim Gustafson (nyval) till suppleant på 2 år

Kongressen beslutar

- att välja Petter Forkstam till ordförande tillika ledamot på 2 år
- att välja Florence Sisask och Ramon Reissmüller till ledamöter på 2 år
- att välja Sofia Walan, Lena Ek, Ida Strid och Hjalmar Palmgren till ledamöter på 1 år
- att välja Joacim Gustafson (nyval) till suppleant på 2 år

§20 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår kongressen



- att välja Patrik Löfving till auktoriserad revisor på 1 år
- att välja Laila Hammare till suppleant till auktoriserad revisor på 1 år
- att välja Fredrik Jönsson till sakrevisorssuppleant på 2 år
- att välja Ingrid Rogblad till sakrevisor på 1 år (fyllnadsval)

Petter Forkstam. Förtydligar teknikaliteter kring val av sakrevisorer och revisorer och skillnader
mellan deras roller.

Kongressen beslutar

- att välja Patrik Löfving till auktoriserad revisor på 1 år
- att välja Laila Hammare till suppleant till auktoriserad revisor på 1 år
- att välja Fredrik Jönsson till sakrevisorssuppleant på 2 år
- att välja Ingrid Rogblad till sakrevisor på 1 år (fyllnadsval)

§21 Val av valberedning

Andrina Eriksson poängterar vikten av valberedningen för föreningsdemokratin och
föreningens styrka. Poängterar vikten av dialogen mellan valberedningen och
lokalavdelningarna.

Yrkande: att kongressen väljer Mathias Rost (sammankallande), Elizabeth Cederholm, Olle
Agebro och Lina Vänglund på 1 år

Kongressen beslutar

att välja Mathias Rost (sammankallande), Elizabeth Cederholm, Olle Agebro och Lina Vänglund
på 1 år.

§22 Nästa kongress

Petter Forkstam föredrar styrelsens yrkande. Styrelsen har frågat avdelningarna om vilja att
vara värd för nästa kongress. Eftersom beslut om ändring av stadgar som är föreslaget att
fastställa tiden för kongress till maj kan inte beslut tas innan 27/8 då beslut om stadgerevidering
tas.

Yrkande: Att bordlägga beslut om nästa kongress till den 27/8 2022

Kongressen beslutar

att bordlägga beslut om nästa kongress.

§23 Film- och idédagar 2023

Yrkande: Att bordlägga beslut om Film- och idédagar 2023 till den 27/8 2022

Kongressen beslutar



Att bordlägga beslut om Film- och idédagar 2023 till 27/8 2022

§24 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

§25 Kongressen avslutas

Klockan 11.30 avslutar mötesordförande Peter Vigren Folkets Bios kongress 2022 och tackar alla
medverkande.

…………………………………………..

Peter Vigren, mötesordförande

…………………………………………..

Santiago Troche, mötessekreterare

………………………………………….. …………………………………………..

Suzanne Wiktorsson, justerare                                                                   Annika Jonsson, justerare


