
Protokoll för styrelsemöte i Riksföreningen Folkets Bio 
 
Tid: 6 februari 2021 12:00-16:00 

Plats: digitalt via Zoom 
 
Närvarande: 

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

Adjungerade 
Oscar Eriksson , Johan Holmberg , Anna Josefsson , Katrina Mathsson , Rose-Marie Strand  1 2 3 4 5

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 Florence Sisask. 
 
1.3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes.  
 
1.4 Protokoll styrelsemöte RF Folkets Bio 20210114 
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna. 
 
1.5  Protokoll arbetsutskott RF Folkets Bio 20210118  
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.  

1.6 Protokoll styrelsemöte FB Filmlager AB 20210118 
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.  
 
1.7  Minnesanteckningar FB teknikträff 20210126  
Minnesanteckningar läggs till handlingarna. 
  

1 Deltog endast vid punkt 3.4 
2 Deltog endast vid punkt 3.2 
3 Deltog vid punkt 2.1, 4.1, 4.2, 3.1, 3.3, 3.4 
4 Deltog vid punkt 2.1, 4.1, 4.2, 3.1, 3.3, 3.4 
5 Deltog vid punkt 2.1, 4.1, 4.2, 3.1, 3.3, 3.4 



2. Riksföreningen Folkets Bio 
 
2.1 Ekonomirapport Riksföreningen Folkets Bio 
Anna Josefsson avlägger rapporten. Fokus ligger på prognosen för 2020 som visar på ett 
överskott. En mindre del av stöden för korttidsarbete är inte beslutade och utbetalda än 
varför de inte räknats in i bokföringen. Resekostnaderna konstateras ha minskat betydligt år 
2020. Administrationen beräknas ligga kvar på ungefär samma nivåer som tidigare även 
2021. Styrelsen godkänner ekonomiprognos för kvartal 4 för Riksföreningen Folkets Bio, och 
lägger rapporten till handlingarna. 
 
2.2 Reviderad budget för 2021 
Petter Forkstam informerar om att AU har gett Anna Josefsson i uppdrag tillsammans med 
ordförande och Rose-Marie Strand att se över budget 2021 för riksföreningen och återkomma 
med ändringsförslag till kommande möte med arbetsutskottet. Detta mot bakgrund av att SFI 
aviserat 10% minskning av stöd för alla visningsorganisationer 2021. Ordförande har deltagit 
på möte med andra visningsorganisationer som drabbas av förändringen. Prognostiserade 
intäkter och utgifter 2021 är avhängigt flera olika osäkra faktorer såsom eventuellt 
korttidsarbete, intäkter via inbetalningar till 7%-fonden för centralt utvecklingsarbete och 
potentiellt lägre resekostnader även 2021. Detta kan komma att göra det prognostiserade 
underskottet mindre. 
 
2.3 Verksamhetsrapport Riksföreningen 
Petter Forkstam avlägger rapporten.  
 
Ordförande deltar vid nästan varje kontorsmöte på tisdagar med rikskontoret som en länk 
mellan styrelsen och personalen. Personal på rikskontoret arbetar för närvarande 100%. 
Styrelseutbildningar i samarbete med ABF planeras under våren. Minst två 
riksstyrelsemedlemmar ska vara med på respektive utbildningsdag.  
 
Inga nya besked har kommit kring EU-projektet “Cinnovate”, som styrelsen ställde sig bakom 
att ansluta sig till i somras. Följande lokalavdelningar har lämnat intresse att delta för Folkets 
Bios räkning: Malmö, Lund, Växjö, Västerås och Stockholm. Riksstyrelsen tar ställning kring 
vilka tre avdelningar som ska få delta när och om projektet beviljas. Ordförande tar 
övergripande ansvar för processen. Vidare samtal förs med intresserade avdelningar och 
arbetsutskottet hålls informerade om ansökan beviljas. Riksföreningen Biograferna (RB) hade 
ett styrelsemöte 26 januari och RB:s medskick till SFI om ett minimistöd om 25 000 kr för små 
biografer har tyvärr SFI inte gått till mötes. RB:s ansökan till SFI om att bygga upp en teknisk 
utbildningsplattform beviljades ej.  
 
Styrelsen lägger rapporten till handlingarna. 
 
  



2.4 Utredning för riskminimering inom koncernen Folkets Bio 
Vid riksstyrelsemöte 2020-12-11 tog styrelsen ett inriktningsbeslut om en överflyttning av 
personal som arbetar primärt med FB AB från riksföreningen till FB AB från och med 1 juli 
2021, samt att inleda en fördjupad dialog med personal i frågan. Styrelsen tog även ett 
inriktningsbeslut om en överflyttning av personal som arbetar inom ramen för 
Filmpedagogernas verksamhet till ett nytt bolag med namn, förslagsvis, Folkets Bio 
Filmpedagogerna AB från och med 1 juli 2021, samt att inleda en fördjupad dialog med 
personal i frågan. 
 
Till detta möte föreslås ett förtydligande av inriktningsbeslutet samt en avsiktsförklaring. Där 
understryks att flytten av anställningarna görs helt av tekniska skäl med syfte att minska de 
ekonomiska riskerna i föreningen. Utgångspunkten är att inte ha kvar fler anställda i själva 
föreningen än vi skulle ha råd med om föreningen inte hade några intäkter från 
distributionsverksamheten. För att fördela anställda mellan Riksföreningen respektive FB AB 
föreslås också en princip som som vilar på LAS-ordningen.  
 
En tidsplan har också tagits fram för processen inför mötet. Ambitionen är att 
filmpedagogerna flyttas till nytt bolag 1 juli 2021 och att anställningsavtal för berörda på 
rikskontoret flyttas till FB AB över 1 januari 2022. 
 
Styrelsen beslutar: 
att ställa sig bakom förtydligande förslag, 
att godkänna avsiktsförklaringen, 
att ge Petter Forkstam och Sofia Walan i uppdrag att presentera förslaget / påbörja 
MBL-förhandling med Filmpedagogerna utifrån avsiktsförklaringen, 
att ge Petter Forkstam i uppdrag med stöd av Anna Josefsson och Rose-Marie Strand att ta 
fram en preliminär budget för 2022 för riksföreningen baserat på 900 000 kr årligt stöd från 
Filminstitutet för Folkets Bios biografverksamhet, samt 
att ställa sig bakom föreslagen tidsplan för överflyttningen av personal. 
 
2.5 Utredning för 7%-fonden 
Utredningen om 7%-fondens placering, som kongressen beslutat ska genomföras, 
behandlades av riksstyrelsen vid möte 2020-12-11 med beslut om att avvakta att ta ställning 
till nästa möte. 
 
Utredningen har varit avhängig den parallella utredningen om riskminimering (se 2.4), och på 
grund av att riksstyrelsen nu fattat inriktningsbeslut som leder till att riskerna minskar i 
riksföreningen föreslås att 7%-fonden ligger kvar i riksföreningen. Utredningsförslaget har 
presenterats för föreningens revisorer som inte haft några invändningar. 
 
Styrelsen beslutar: 
att ställa sig bakom utredningsförslaget och lägga det som en bilaga till propositionen om 
centralt utvecklingsarbete som antas på marsmötet. 
  



2.6 Strategigruppen 
Sedan senaste styrelsemötet skickades strategigruppens slutgiltiga förslag på strategi även ut 
till all personal på rikskontoret. Inga synpunkter har inkommit därifrån. En mindre språklig 
justering har gjorts i dokumentet sedan senaste styrelsemötet för att omnämna samtliga delar 
av organisationen. 
 
2.7 Rikstekniska supportgruppen 
Tisdagen 15 december hölls ett möte med rikstekniska supportgruppen. Samtliga har tecknat 
uppdragsavtal för perioden fram till kongressen 16 april. En teknikträff med avdelningarnas 
teknikansvariga hölls tisdagen 26 januari för att stämma av vilka utmaningar finns ute hos 
biograferna och vilket behov av kompetensutveckling för maskinister, eventuella 
maskinistutbildningar, som behövs under 2021. 
 
2.8 Inför kongress 16-18 april 
Tre propositioner har förberetts och lagts fram som beslutsförslag inför styrelsemötet, med 
avsikten att sända ut tre propositioner redan innan motionsstopp för att stimulera till fler 
motioner och mer diskussion inför kongressförhandlingarna. Planen är att göra ett andra 
utskick med samtliga propositioner följt av ett sista utskick med all övrig kongressinformation 
inklusive koncernredovisning. Proposition om finansiering av centralt utvecklingsarbete samt 
handlingsprogram lyfts endast för diskussion och beslutas om först på styrelsemöte i mars. 
 
En diskussion förs kring handlingsprogrammets roll samt hur strategin såsom 
strategipropositionen föreslår ska konkretiseras i programmet 2021. Det föreslås att 
handlingsprogrammet ska få en mer koncis form och fokuserar på åtaganden för det närmsta 
året på bekostnad av mer målande beskrivningar av verksamheten.  
 
Budgetskiss för kongressen diskuteras för att avgöra hur kostnader kan fördelas mellan 
riksföreningen och lokalavdelningar vid en semidigital lösning. Styrelsen gör bedömningen att 
även en semidigital lösning i april framstår som alltmer orealistiskt och att kongressen bör 
hållas digitalt, med hänsyn till att pandemisituationen inte lättat och att prognoserna för 
våren i dagsläget inte ser ljusa ut. Styrelsen är samtidigt angelägen om att först höra 
avdelningsstyrelsernas syn på saken  och kommer stämma av frågan vid kommande 
avdelningsstyrelseträff 11/2. 
 
Styrelsen beslutar: 
att föreslå kongressen att anta proposition om En ny strategi för Folkets Bio enligt 
strategigruppens förslag 
att föreslå kongressen att anta proposition om teknisk supportstruktur för FB 
lokalavdelningar, samt 
att föreslå kongressen att anta proposition om medlemsavgift 2021. 
 
2.9 Uppföljning handlingsprogram 2020/2021 
Bordläggs. 
 
  



3. Folkets Bio AB 
 
3.1 Ekonomirapport Folkets Bio AB 
Anna Josefsson och Rose-Marie Strand avlägger rapporten. Nuvarande prognos för 2020 
baseras på väldigt preliminära siffror, intäkter till försäljning och personalkostnader 
konstateras vara de enda som inte lär förändras. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna. 
 
3.2 Verksamhetsrapport Filmpedagogerna 
Johan Holmberg avlägger rapporten. Budget ser ut att hålla. Räknar med att vara 
deltidspermitterade på olika nivåer under olika perioder framöver. Läget är osäkert ute på 
skolorna i och med att rådande restriktioner förlängs och många uppdrag fortsätter skjutas 
upp. Det är samtidigt en fördel att avtalen skrivs läsårsvis och därmed räcker långt fram i 
tiden. Möjligheten till permitteringar,  samt möjligheten att periodisera delar av intäkter från 
2020 till 2021 för projekt som blivit framflyttade, gör att verksamheten trots allt klarar att 
hålla budget. Filmpedagogerna har också fått ett stöd från Konsumentverket för att utveckla 
sina föreläsningar om reklamfilm. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna. 
 
3.3 Verksamhetsrapport Filmdistributionen 
Katrina Mathsson avlägger rapporten. Flera Folkets Bio-titlar har funnits med både på 
Filminstitutets presentation av vårens filmer och vid Göteborg Film Festival. Sundance 
respektive Berlins filmfestival hålls digitalt och ska bevakas. Kortfilmssäsongen börjar 10 
mars. Arbetet fortsätter med att få ut Folkets Bio-klassiker på bio och streaming, ett nytt 
paket i månaden kommer att lanseras på SF Anytime framöver. Ett arbete med en översyn av 
hemsidan har påbörjats, organisering av affischförrådet och djupdykning i arkiv pågår. 
Lanseringsmöten kommer fortsatt att hållas en gång i månaden. Styrelsen lägger rapporten 
till handlingarna. 
 
3.4 Presentation av årets filmer 
Oscar Eriksson har bjudits in till styrelsemötet för att berätta mer ingående om 
distributionsverksamheten för styrelsen. Oscar redogör för hur det vardagliga inköpsarbetet 
går till och ger en översikt av dagens distributionslandskap som är i kraftig förändring i och 
med streamingtjänsternas framfart och pandemins påverkan på den globala 
biografmarknaden. 
 
4. Folkets Bio Filmlager AB 
 
4.1 Ekonomirapport Folkets Bio Filmlager AB 
Anna Josefsson avlägger rapporten. Prognos för 2020 indikerar ett överskott. Styrelsen lägger 
rapporten till handlingarna.  
 
4.2 Verksamhetsrapport Filmlager AB 
Rose-Marie Strand avlägger rapporten.  De kreativa visningsformaten (jukeboxbio, 
klassikersatningar) som tas till i osäkra tider innebär många av-, om-, och tillbokningar och 
därmed mycket arbete på bokningssidan. 70% av personalen korttidspermitterad från 1/1 
2021. Bevakar också möjligheterna till att söka omställningsbidrag för Q3 2020. Veckomöten 
hålls via Zoom. En översyn av verksamheten ska genomföras i form av en heldagsworkshop så 
fort covid-restriktioner hävs. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.  
 
  



5. Personalfrågor 
 
Sofia Walan avlägger en rapport. Alla medarbetarsamtal är gjorda med Rikskontorets 
personal. Samtal med personal på Filmlagret har börjat planeras in. Ett nytt kollektivavtal har 
tecknats mellan Fremia och Unionen, vilket nämndes på föregående styrelsemöte. Parterna 
har kommit överens om att öka lönesumman med 2,9% från 1 december 2020 och 1,8% från 
1 maj 2022. Ordförande och personalansvarig föreslår riksstyrelsen att samtliga anställda i 
Riksföreningen får en lönejustering om 2,9% från 1 december 2020, vilket betalas ut 
retroaktivt i februari. Inför kommande lönerevision 1 maj 2022 kan andra kriterier beaktas.  
 
Styrelsen beslutar: 
att ge samtliga anställda en lönejustering om 2,9% från 1 december 2020. 

6. Avdelningarna 
 
6.1 Avdelningarna – lägesuppdatering 
Kort diskussion om film- och idédagarnas genomförande. Planeringsgruppen i Jönköping har 
önskat definitivt besked senast i maj om huruvida film- och idédagarna ska genomföras på 
plats eller ej. Frågan stäms av med avdelningarna på kommande avdelningsstyrelseträff 11/2. 
 
6.2 Nya biografer  
Inget att rapportera. 

7. 7%-fonden 

7.1 Ansökan 7%-fonden dnr FB-2021-001 (se bilaga) 
Arbetsutskottet har beslutat att bevilja Folkets Bio i Östersund ett stöd på 9 647 kronor för 
utveckling av hemsida med ett påpekande att stöd även bör sökas från Filminstitutet och 
andra finansiärer. 
 
8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

9. Nästa möte 
 
9.1  Nästa styrelsemöte 6 mars 2021 
Ärenden som behandlas: fastställa motionssvar och propositioner inför kongress som inte är 
klara idag, godkänna årsredovisning. 
 
9.2  Våren/sommaren 2021  
Följande schema gäller för våren och sommaren 2021: 

11/2 kl 18-20 avdelningsträff för FB avdelningsstyrelser 
och biografföreståndare 
22/2 kl 10-12 AU+FB AB 
5/3 motion deadline 
6/3 riksstyrelsemöte, digitalt (godkänna årsredovisningen 2020) 
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 
15/4 kl 17-19 teknikträff för teknikansvariga i avdelningarna 
16/4 riksstyrelsemöte, digitalt/Stockholm 
16/4 FB AB och FB Filmlager AB bolagsstämmor 
16-18/4 digital kongress 
18/4 konstituerande riksstyrelsemöte, digitalt/Stockholm 
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 

 
9.3  Utestående frågor 
Uppföljning handlingsprogram 2020/2021. 
 
10. Mötets avslutande 
Ordförande Petter Forkstam avslutar mötet. 
 
 
 
 
Sekreterare Justeras Justeras

  
 
 
 
_________________________ _________________________ _________________________ 

 
Pontus Paulin Hugo Petter Forkstam Florence Sisask 
 


