
Protokoll för styrelsemöte i Riksföreningen Folkets Bio 
 
Tid: 14 januari 2021 kl. 18.00 - 20.00 

Plats: Digitalt via Zoom 
 
Närvarande: 

Från styrelsen 
Petter Forkstam (ordförande), Pontus Paulin Hugo (sekreterare), Ramon Reissmüller, 
Florence Sisask, Ida Strid (suppleant), Sofia Walan 

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

2. Riksföreningen Folkets Bio 
 
2.1 Avsiktsförklaring med ABF 
Efter de styrelseutbildningar som ABF genomfört med ett flertal av Folkets Bios 
lokalavdelningar har ordförande haft en dialog med ABF om ett fördjupat samarbete i form av 
digitala styrelseutbildningar under våren 2021, mentorskapsprogram och vidareutveckling av 
film- och idédagarna. Dialogen har lett till att ett förslag på avsiktsförklaring mellan 
Riksföreningen Folkets Bio och ABF tagits fram. Avsiktsförklaringen gäller ett år framåt och 
skall följas upp med en utvärdering av samarbetet. Därefter finns möjlighet att teckna ett 
samarbetsavtal som skulle innebära fördjupat samarbete i ett längre tidsperspektiv. Styrelsen 
ser positivt på att ta ett första steg mot ett sådant samarbete.  
 
Styrelsen beslutar: 
att godkänna avsiktsförklaring mellan ABF och Folkets Bio för 2021. 
 
2.2 Strategin - hantering av remisser 
Pontus Paulin Hugo och Ida Strid som utgör strategigruppen har arbetat om 
strategidokumentet efter de inkomna synpunkterna från remissrundan, och redogör kort för 
revideringsprocessen. Övriga styrelsemedlemmar har inför mötet fått möjlighet att ge 
synpunkter på gruppens slutgiltiga förslag. En diskussion förs kring hur strategin ska arbetas 
vidare med ifall den antas av kongressen. Förslaget är att strategin ska konkretiseras löpande 
av Riksstyrelsen genom handlingsprogrammet som årligen antas av kongressen. Utöver ett 
mindre tillägg om hänvisning till remissvaren har styrelsen inga synpunkter på 
strategigruppens förslag till strategidokument och ställer sig bakom texten i nuvarande form. 



Strategin tas upp vid nästa styrelsemöte för att formellt antas som en proposition till 
kongressen 2021.  

Styrelsen beslutar: 
att godkänna strategigruppens förslag till förändringar i strategin utifrån remissinstansernas 
synpunkter. 
 
2.3  Inför kongress 16-18 april 2021 
Styrelsen är enig i bedömningen att det inte är aktuellt att kalla till och planera för en normal, 
fysisk kongress i Göteborg i april, med hänsyn till den rådande situationen med covid-19. 
Utifrån ett beslutsförslag diskuteras istället hur det skulle vara möjligt att arrangera en så 
kallad semidigital kongress, med möjligheten för varje avdelning att samlas lokalt under 
kongresshelgen om smittläget skulle tillåta en sådan lösning i april. Mötet är enigt i att inte 
kalla till en fysisk kongress. Inför kommande styrelsemöte ska finansiering och andra 
frågetecken utredas. 
 
En uppdaterad delegatförteckning som ska fastställas av styrelsen har tagits fram inför mötet. 
 
Styrelsen beslutar : 
att ställa sig bakom uppdaterad delegatförteckning, 
att kongressen 2021 genomförs digitalt eller semidigitalt den 16-18 april, samt 
att ge Petter Forkstam och Pontus Paulin Hugo i uppdrag att fortsatt utreda möjligheterna till 
en digital alternativt semidigital lösning. 

2.4 Uppföljning handlingsprogrammet  
Ansvariga för respektive område i handlingsprogrammet, som styrelsen delat upp ansvaret 
för mellan sig, får möjlighet att uppdatera hur arbetet fortskrider. Florence Sisask avlägger en 
kort rapport om sitt arbete med att sätta sig in i skolbiofrågan och dess vikt. 
 
3. Personalfrågor 
 
Personalansvarig Sofia Walan avlägger en kort rapport om de medarbetarsamtal som hållits 
med anställda på rikskontoret.  

Petter Forkstam informerar om att nytt kollektivavtal tecknats mellan Fremia och Unionen 
med en lönejustering om 2,9% från 1 december 2020. En andra lönejustering 1 maj 2022. Det 
nya kollektivavtalet kommer implementeras under våren.  
 
4. Avdelningarna 
 
4.1 Avdelningarna – lägesuppdatering 
Respektive kontaktperson inom riksstyrelsen har inför mötet kunnat lämna en kortare 
skriftlig rapport om läget på varje avdelning, som hela styrelsen kunnat ta del av. Vidare 
muntliga rapporter bordläggs till ett kommande styrelsemöte. 
 
  



5. Nästa möte 
 
5.1 Nästa styrelsemöte 6 februari 2021  
 
Huvudsakliga ärenden som behandlas: fastställa propositioner inför kongress, första 
avstämning årsredovisning 2020 och ev. periodiseringar.  
 
Mötet är enigt i att fortsatt hålla styrelsemötena digitalt februari och mars.  
 
5.2 Våren/sommaren 2021  
 
Följande kalendarium gäller för våren och sommaren 2021: 
 

16/1 deadline skicka ut kallelse till kongressen 
18/1 kl 10-12 AU+FB Filmlager AB 
26/1 kl 17-19 Teknikträff för teknikansvariga inom Folkets Bios avdelningar 
6/2 riksstyrelsemöte (ev skicka ut propositioner till kongress) i Stockholm 
11/2 kl 18-20 Avdelningsträff för avdelningsstyrelser och biografföreståndare  
22/2 kl 10-12 AU+FB AB 
5/3 motion deadline 
6/3 riksstyrelsemöte (godkänna årsredovisningen 2020) i Stockholm 
16/3 deadline skicka ut kongresshandlingar 
29/3 kl 10-12 AU+FB Filmlager AB/FB AB (godkänna årsredovisningen 2020) 
2/4 deadline utskick bokslut / skicka ut kallelse till bolagsstämmor 
16/4 riksstyrelsemöte i Göteborg 
16/4 FB AB och FB Filmlager AB bolagsstämmor 
16-18/4 kongress i Göteborg 
18/4 konstituerande riksstyrelsemöte i Göteborg 
17/5 kl 10-12 AU+konstituerande FB Filmlager AB/FB AB (Q1 rapport) 
22/5 riksstyrelsemöte (Q1 rapport) i Stockholm 
14/6 kl 10-12 AU 
16/8 kl 10-12 AU+FB Filmlager AB/FB AB (H1 rapport) 
27/8 riksstyrelsemöte (H1 rapport) i Jönköping 
27-29/8 Film- och idédagar i Jönköping 

 
5.3 Utestående frågor 
Mer utförliga lägesuppdateringar om lokalavdelningarna från respektive kontaktperson ska 
genomföras vid ett kommande möte. Uppföljning av handlingsprogrammet ska även det 
återkomma som en punkt på ett kommande styrelsemöte. 
 
  



6. Mötets avslutande 
Ordförande Petter Forkstam avslutar mötet. 
 
 
Sekreterare Justeras Justeras

  
 
 
 
_________________________ _________________________ _________________________ 

 
Pontus Paulin Hugo Petter Forkstam Ida Strid  


