
Protokoll fér styrelseméte i Riksféreningen Folkets Bio

Tid: 26 augusti 2022 kl 14.00-16.00
Plats: Vaven, Storgatan 46 Ai Umea

Narvarande:

Fran styrelsen
Petter Forkstam, Karin Tengby, Ida Strid, Lena Ek, Ramon Reissmulter, Florence Sisask,
Joacim Gustafson’

Adiungerande
Katrina Mathson?, Hanna Sersam?, Rose-Marie Strand‘, Gisela Ritzén®

Anmalt forhind
Sofia Walan, Hjalmar Palmgren, Anna Josefsson

1. Métesformalia

L.1_Matets
é

,

Styrelseordférande Petter Forkstam hdalsar alla valkomna och forklarar métet 6ppnat.

1.2_ Val av justerare
Till justerare valjs vid sidan av ordférande Ramon Reissmuller.

13 Godka ini

Dagordningen godkandes.

1.4 Protokoll kongress RF Folkets Bio 20220423-24

Kongressprotokollet ar justerat och lades till handlingarna

1. eckni B erin ote 2022060

Anteckningarna lades till handlingarna

1 Tjanstgérande suppleant, deltar digitalt via Zoom)
? Narvarande from § 2.3
3 Narvarande fr o m § 2.3
4 Narvarande fro m § 4
5 Narvarande § 2.3 - 2.7

99



1.6 Protokoll styrelsemodte RE Folkets Bio 20220611
Protokollet ar justerat och lades till handlingarna.

B Ei erna AB 2022061

Bolagsstammoprotokollet ar justerat och lades till handlingarna.

1.8 Protokoll extra bolagsstamma FB Filmlager AB 20220611

Bolagsstammoprotokollet ar justerat och lades till handlingarna.

1.9_Protokoll FB AB 20220611

Bolagsstammoprotokollet ar justerat och lades till handlingarna.

1.10 Protokoll konstituerande styrelsemdte FB Filmpedagogerna AB 20220627
Protokollet ar justerat och lades tilt handlingarna.

1 i
6

i B 2022062
Protokollet ar justerat och lades till handlingarna.

1.12 Protokoll konstituerande styrelsemdte FB AB 20220627
Protokollet ar justerat och lades till handlingarna.

1.13 Protokoll arbetsutskott RE Folkets Bio 20220627
Protokollet ar justerat och lades till handlingarna.

1.14 Anteckningar FB lanseringsméte 20220817
Anteckningarna ar inte justerat utan bordlaggs till nasta mote.

1.15 Protokoll styrelsemdte FB Filmlager AB 20220819
Protokollet ar inte justerat utan bordlaggs till nasta mote.

1.16 Protokoll arbetsutskott RF Folkets Bio 20220819
Protokollet ar justerat och lades till handlingarna.
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2. Riksféreningen Folkets Bio

2.1 Besluts-, deleqations- och attestordning
Efter varje kongress och bolagsstamma ska styrelsen arligen anta besluts-, delegations-
och attestordning. Inom koncernen har respektive bolagsstyrelse antagit dessa. | forslag
till besluts-, delegations- och attestordning fér Riksféreningen Folkets Bio har det

fértydligats att det inte langre fran 1 juli 2022 finns personal anstalld i foreningen.

Styrelsen beslutar:
att faststalla utskickat férslag till besluts-, delegations- och attestordning for

Riksféreningen Folkets Bio, samt att delegera till Anna Josefsson och Rose-Marie Strand

delat ekonomiansvar for Riksféreningen Folkets Bio.

2.2__Ekonomirapport (H1) och prognos

Styrelseordférande féredrog en ekonomirapport. Budgeten beraknas landa pa 200 000
kronor mer an budget med anledning av stéd som beviljats under varen.

Styrelsen beslutar:
att godkanna ekonomirapporten fér férsta halvaret 2022, samt att godkanna

helarsprognos fér 2022.

2.3. Verksamhetsrapport
Katrina Mathson avlade en rapport och némnde bland annat det lyckade uppropet fér de

iranska regissérerna under sommaren. Styrelsen lagger rapporten till handlingarna.

2.4 Budget 2023

Styrelsen diskuterade och gav medskick till rikskontorets budgetarbete 2023 infér

nastkommande styrelseméte. Centralt utvecklingssamarbete ska bl a anvandas till att

hjalpa avdelningar uppmarksamma 50-Arsjubileumet. Det finns ett behov av minst

ytterligare en tjanst pa rikskontoret. Infor nastkommande styrelsemdte tas en budget
2023 fram som underlag till Filminstitutets arliga st6d som visningsorganisation.

2.5 Verksamhetsplan 2023

Styrelsen diskuterade och gav medskick till rikskontorets verksamhetsplanering 2023
infor nastkommande styrelsemdte. Folkets Bios 50-arsjubileum ska pragla hela

verksamheten under 2023. Infér nastkommande styrelsemGte tas en verksamhetsplan
2023 fram som underlag till Filminstitutets arliga st6d som visningsorganisation.
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2.6 Publikprojektet
Gisela Ritzén berattar om publikprojektet som kom igang i april 2022. Till sin hjalp har

man kommunikationsbyran Alexén Avehall Advicery i Géteborg. Gisela understrok att

det i kontakterna med kommunikationsbyran varit viktigt att fa dem att férsta vad

Folkets bio ar fér att hitta nya publikgrupper. Ett delmal med projektet ar att biograferna
i projektet i dkad grad ska bérja kommunicera mer och utbyta erfarenheter med

varandra.

2.7 _Folkets Bio 50 arsjubileum
Katrina Mathson berattade kort om hur jubileet fortskrider. En budget kommer tas fram

med ca 500 000-700 000 kronor finansierat av Folkets Bio AB under 2022 for denna

insats. Intentionen ar att ta fram en logga bara fér 50-arsjubileumet och en animation

som kommer att syna pa exempelvis Géteborgs filmfestival och Bergmanveckan. Det

finns en rad olika lokala jubileer att ta hansyn till under 2023. En lokal ar redan bokad

pa Hagabiografen i Géteborg i samband med filmfestivalen och riksstyrelsens mote i

bérjan av 2023.

2.8 Nytt medlemsregister
Karin Tengby berattade kort om hur arbetet med det nya medlemssystemet fortskrider.

Det finns tva system som kan vara intressanta fér Folkets bio och Karin aterkommer till
kommande méte om kostnaderna for respektive system.

2.9 Styrelseutbildning 17 september 2022

Styrelseordféranden bjuder in till styrelseutbildningen den 17 september. Utbildningen
kommer snarare vara i form av en workshop 4n i férelasningsform for att skapa

engagemang. Alla ledaméter och suppleanter fran lokalavdelningars styrelset samt

riksstyrelsen ar valkomna att delta.

2.10 Avstamning infor Film- och idédagarna
Allt ar p& banan infér de stundande Film- och idédagarna och inget sarskilt behévde tas

upp.

3. Folkets Bio AB

3.1 Ekonomirapport Folkets Bio AB
Petter Forkstam avlagger kort rapport och styrelsen lagger rapporten till handlingarna.
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4. Folkets Bio Filmlager AB

Ek i Bio Ei

Rose-Marie Strand avlagger kort ekonomirapport gallande Folkets Bio Filmlager AB och

styrelsen lagger rapporten till handlingarna.

4.2__Verksamhetsrapport Filmlager AB
Rose-Marie Strand avlagger kort ekonomirapport gallande verksamhetsrapport

gallande Filmlager AB. Bolagsméte hélls fér nagon vecka sedan och man arbetar vidare

med strategin. Styrelsen lagger rapporten till handlingarna.

5. Ansokningar 7%-fonden

W- i - -

Ramon Reissmuller redog6r fér beslutsférslag till den ansé6kan som kommit in fran

Visby. Forslaget ar att avsla ytterligare stéd for deras ombyggnation men istallet beviljar
féreningen ett lan som betalas av under en femarsperiod. Kort diskussion i styrelsen om

beslutsférslaget. Revisorerna far ta del av beslutet innan det verkstalls. Detta for att

sdkerstalla att inga oklarheter finns kring att bevilja en avdelning ett Lan.

Styrelsen beslutar:
att avsla ansdkan fran Folkets Bio Visby, samt att istallet erbjuda Folkets Bio Visby ett

lan med marknadsmassiga villkor som betalas tillbaka under en femarsperiod.

6. Personalfragor
Styrelseordféranden informerar att sen 1 juli 2022 inte finns nagra anstallda kvar i

Riksféreningen Folket Bio langre liksom att Riksféreningen inte heller ar med i Fremia.

Samtliga anstallda pa rikskontoret ar nu formellt anstallda av Folkets Bio AB, som aven

tog 6ver medlemskapet i Fremia. Petter Forkstam och Katrina Mathson har haft samtal
med Amelie Svenstedt som vill forlanga sin tjanstledighet till slutet av mars 2023,

7. Ovriga fragor
Johan Holmberg berattar om ett projekt med pengar sokta fran Allmanna arvsfonden for

att knyta seniorer till verksamheten. Ansdkan galler tre ar och beh6ver gras av

Riksf6éreningen Folkets Bio med malet att kunna startas hésten 2023. Johan har fullmakt
av riksstyrelsen att ans6ka om projekt i foreningens namn.
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8. Nasta mote
8.1 Nasta styrelseméte
Nasta styrelseméte halls den 8 oktober 2022 kl. 9.00-15.00 i Stockholm. Arenden som

behandlas: behandla halvarsrapport, verksamhetsplan, budget, ansdkan till
Filminstitutet som visningsorganisation.

Styrelsemotet foregas av en framtidsspaning inklusive workshop med extern gast under
3-4 timmar den 7 oktober.

8.2 Kalendarium hésten 2022
26/8 kl 14-16 riksstyrelsemdte i Umea

26/8 kl 16.30-18 tekniktraff pa Zoom

26/8 kl 16.30-18 avdelningstraff pa Zoom

26/8 kl 19 - 28/8 kl 15 film- och idédagarna i Umea

7/9 kl 18-20 arbetsgivartraff pa Zoom

23/9 kl 9-11 AU+bolagsstyrelseméten (H1, VP 2023, ansokan SFI)
7/10 kl 12-17 framtidsspaning/workshop i Stockholm
8/10 kl 9-15 riksstyrelseméte i Stockholm (H1, VP 2023, ansdkan SFI)
12/10 deadline skicka in ansdékan till Filminstitutet for visningorg (RF FB) och

distribution (FB AB)
21/10 kl 9-11 AU+bolagsstyrelseméten
2/12 kl 9-11 AU+bolagsstyrelseméten (Q3, budget 2023)
10/12 kl 10-15 riksstyrelsemdte pa Zoom (Q3, budget 2023, koncernVP 2023)
13/1 kl 9-11 AU+Filmpedagogerna (kallelse kongress)
28/1 kl 9-15 riksstyrelseméte i Gdteborg
28/1 kl 15-17 50-arsmingel pa Goteborgs Filmfestival

8.3 Utestaende fragor Petter Beslut

9. Motets avslutande

Styrelseordférande avslutade motet.

Sekreterare Justeras Justeras

{ni = ‘te auth
oacim Gustafson Petter Forkstam Ramon Reissmuller
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