
Protokoll för styrelsemöte i Riksföreningen Folkets Bio

Tid: 6 mars 2021 12:00-17:00

Plats: digitalt via Zoom

Närvarande:

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

Adjungerade
Rikskontoret: Anna Josefsson , Katrina Mathsson , Rose-Marie Strand , Amelie Svenstedt1 2 3 4

Information om Europa Cinemas: Fredrik Jönsson , Kerstin Klingmann5 6

Rikstekniska supportgruppen: Anders Jonsson7

Valberedningen: Olle Agebro , Andrina Eriksson , Mathias Rost8 9 10

1. Mötesformalia

1.1 Mötets öppnande
Styrelseordförande Petter Forkstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Ett antal
adjungerade ansluter till mötet för att föredra på sina respektive punkter på dagordningen,
och valberedningen har bett om att få ansluta enbart för att få lyssna in styrelsemötet.

1.2 Val av justerare
Till justerare jämte ordförande väljs Ida Strid.

1.3 Godka ̈nnande av dagordning
Dagordningen godkännes.

1.4 Protokoll styrelsemöte RF Folkets Bio 20210206
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.5  Minnesanteckningar FB avdelningsträff 20210211
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

1.6 Protokoll arbetsutskott RF Folkets Bio 20210222
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

10 Deltog vid punkt 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1

9 Deltog vid punkt 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1

8 Deltog vid punkt 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1

7 Deltog vid punkt 2.4, 2.6, 3.2

6 Deltog vid punkt 2.4

5 Deltog vid punkt 2.4

4 Deltog vid punkt 3.2

3 Deltog vid punkt 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1

2 Deltog vid punkt 2.1, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1

1 Deltog vid punkt 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1



1.7  Protokoll styrelsemöte FB AB 20210222
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

2. Riksföreningen Folkets Bio

2.1 Reviderad budget för 2021
Mot bakgrund av att SFI aviserat 10% minskning av stöd för alla visningsorganisationer 2021
har Anna Josefsson tillsammans med Petter Forkstam och Rose-Marie Strand tagit fram ett
ändringsförslag för 2021 års budget. Fortsatta osäkerhetsmoment är dels när biografvärlden
kan förväntas öppna upp för större publik igen, dels vilka intäkter det går att räkna med från
7%-fonden i form av öronmärkta pengar för centralt utvecklingsarbete, något som avgörs på
kongressen i april. I presentationen av den reviderade budgeten framhålls också vikten av
intäkterna från medlemsavgifter.

Styrelsen beslutar:
att ställa sig bakom det reviderade budgetförslaget för 2021.

2.2 Verksamhetsrapport Riksföreningen
Petter Forkstam avlägger rapporten. Rikskontorets personal jobbar fortfarande på 100%, men
kan bli permitterade under våren beroende på pandemins utveckling. Frågan om
korttidspermitteringar förs kontinuerligt men är inte aktuellt än, då tillräckligt många
biografer håller öppet och inköp av nya filmer pågår inför kommande år.

Ordförande har undertecknat en skrivelse till kulturministern. Där framförs kritik mot att det
årliga stödet till visningsorganisationer sänkts av SFI, och brevet efterfrågar en vidare
diskussion för att dessa visningsorganisationer ska kompenseras för sänkningen. Texten har
tagits fram i en dialog mellan Folkets Hus och Parker, Folkets Bio, Våra Gårdar och
Bygdegårdarnas Riksförbund där förstnämnda har varit drivande i arbetet.

Vid tidpunkten för styrelsemötet har det fortfarande inte kommit några nya besked om
EU-projektet Cinnovate. Biografresan till Paris ihop med Folkets Hus och Parker, som ställdes
in våren 2020 är i nuläget uppskjuten till oktober 2021 och kan skjutas upp ytterligare.
Styrelseutbildningar är inplanerade och hålls lördagarna 10 respektive 24 april kl 9-15.30.

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

2.3 Styrelsearvode under 2021
Vice ordförande Florence Sisask presenterar ett förslag på hur riksstyrelsen ska nyttja de av
kongressen fastställda medlen för styrelsearvode under 2021.

Styrelsen beslutar:
att under 2021 arvodera Petter Forkstam som ordförande med 9000 kr per månad och Sofia
Walan som personalansvarig med 1000 kr per månad.

(Petter Forkstam och Sofia Walan deltog inte i omröstningen eller diskussionen som föregick
den.)



2.4 Europa Cinemas
Fredrik Jönsson, FB Lund, och Kerstin Klingmann, FB Västerås, delger riksstyrelsen sina
erfarenheter och kunskaper om Europa Cinemas (EC) och framför vilka aspekter av Europa
Cinemas-samarbetet som riksstyrelsen särskilt borde bejaka. I och med coronan har det årliga
Europa Cinemas-stödet till svenska biografer skurits ner för år 2020, och den andel av stödet
som normalt brukar premiera arbete med “young audience” har strukits helt. Detta sedan EC
valt att allokera sina stödpengar till de europeiska länder som bedöms ha drabbats av
nationella lock-downs. Ett krisstöd som svenska biografer inte ansetts vara berättigat sedan
de svenska restriktionerna inte varit lika omfattande som en rad andra europeiska länders,
enligt EC.

Sedan många år tillbaka ansöker en handfull av Folkets Bios mindre lokalavdelningar
gemensamt till Europa Cinemas varje år, genom att gå samman i ett så kallat “mininätverk”.
Den lösningen är möjlig för att biografer som inte ensamma når upp till Europa Cinemas
miniminivå för antal besökare per år ändå ska kunna vara Europa Cinemas-anslutna och bli
berättigade stödpengar. När initiativet togs var riksstyrelsen delaktig, men mininätverket har
de senaste åren koordinerats utanför riksstyrelsen. Det konstateras vara viktigt att
riksstyrelsen är medveten om mininätverkets existens, och det föreslås att dessa Europa
Cinemas-frågor skulle kunna lyftas i anslutning till en kongress eller Film- och idédagar i
framtiden. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

2.5 Strategigruppen
Inget att rapportera.

2.6 Rikstekniska supportgruppen
Anders Jonsson, sammankallande i Rikstekniska supportgruppen, avlägger en rapport. Flera
stora teknikuppdateringar väntar på lokalavdelningar den närmsta tiden. I februari har det
uppdagats att flera biografer kommer behöva byta servrar framöver, sedan DOLBY gått ut med
att man inte längre kommer tillhandahålla reservdelar till den utrustning som många
lokalavdelningar i nuläget använder sig av. En teoretisk möjlighet som övervägts är att bygga
upp ett internt reservdelslager inom riksföreningen, så att biografer som införskaffar nya
servrar kan donera reservdelar från den gamla utrustningen. Det senaste har det också förts
en diskussion om att bygga upp mer kunskap kring AW-utrustning på lokalavdelningarna.
Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.



2.7 Inför kongress 16-18 april 2021
Inför mötet har ett preliminärt program för kongresshelgen och en dagordning för
kongressförhandlingarna tagits fram. Efter avstämning med leverantören av den digitala
mötesplattformen Suffra och föreslagen kongressordförande har det också tagits fram en
arbetsordning som är kompatibel med systemet.

Styrelsen enas också kring att hålla ett åsiktstorg inför kongressen för att delegater ska kunna
inleda en diskussion om yrkanden i förväg, kombinerat med ett övningstillfälle där alla
delegater erbjuds möjlighet att testa det digitala mötessystemet innan kongresshelgen.

Tre propositioner skickades ut i början av februari, innan motionsstopp. I fråga om
kongresshandlingar kvarstår vid detta möte att besluta om proposition om förändring av
7%-fonden (som mötet beslutar att benämna den) besluta om handlingsprogram samt att
enas kring motionssvar till de två motioner som inkommit.

Styrelsen för en kort diskussion om vilken giltighetstid som ska föreslås för
handlingsprogrammet. Ett alternativ som lyfts är att handlingsprogrammet föreslås gälla för
nästkommande år, handlingsprogram 2022, istället för innevarande år och fram till nästa
kongress. Styrelsen landar i att förorda ett handlingsprogram som gäller under en
kongressperiod, 2021/2022, mot bakgrund av att längre framförhållning än så upplevs som
komplicerat, särskilt med hänsyn till rådande osäkra omständigheter i och med pandemins
inverkan på verksamheten. Ytterligare ett argument som lyfts fram för att
handlingsprogrammet fortsatt ska gälla enbart mellan två kongresser är vikten av att hålla
isär handlingsprogrammet och det strategidokument som styrelsen lägger fram till
kongressen, vilket är framtaget i syfte att gälla på längre sikt och influera de årliga
handlingsprogrammen.

Styrelsen enas också kring att hålla isär innehållet i proposition om förändring av 7%-fonden
och handlingsprogrammet, så att dessa två propositioner blir självständiga och inte begagnar
sig av samma formuleringar.

Ordförande har förberett förslag till motionssvar på de två motionerna inför styrelsemötet.
Riksstyrelsen väljer att ställa sig avvaktande till motionen om avgiftsbefrielse, för att kunna
lyssna in avdelningarna genom sina delegater på åsiktstorget innan kongressen. Mötet
beslutar att göra de sista justeringarna av motionssvar på motion om avgiftsbefrielse till
7%-fonden respektive av handlingsprogrammet på delegation till ordförande, Pontus Paulin
Hugo och Ida Strid.

Styrelsen beslutar:
att kongressen sker digitalt under lördag 17 april till söndag 18 april;
att godkänna preliminärt program för kongresshelgen;
att föreslå kongressen fastställa dagordning och arbetsordning;
att arrangera en digital delegatträff den 14/4 kl 18;
att föreslå kongressen godkänna att-satserna i proposition om förändring av 7%-fonden;
att föreslå kongressen godkänna handlingsprogram 2021/2022;
att föreslå kongressen bifalla motionen från Jönköping om medlemsavgift samt
att anta motionssvar på motionen från Anders Helmerius, FB Malmö, om avgiftsbefrielse till
7%-fonden för 2021.



2.8 Årsredovisning 2020
Anna Josefsson presenterar årsredovisningen för 2020. Auktoriserad revisor Patrik Löfving
har gått igenom årsredovisningen och har inga anmärkningar. Redovisningskonsultens
beräkningar av skatt för 2020 kvarstår. Eventuellt tillkommer också sista delen av stöd från
Tillväxtverket för korttidsarbete. När årsredovisningen är färdig kommer de medlemmar i
riksstyrelsen som önskar erbjudas ett ytterligare tillfälle att se årsredovisningen vid en extra
avstämning med ordförande.

Styrelsen beslutar:
att godkänna årsredovisning för 2020 för Riksföreningen Folkets Bio.

2.9 Uppföljning handlingsprogram 2020/2021
Pontus Paulin Hugo uppdaterar kring arbetet med uppföljningen och vidareutvecklingen av
Publikprojektet. Hanna Sersam som är tillbaka på 50% på rikskontoret sedan januari har
inlett arbetet med att kontakta representanter för respektive pilotbiograf som deltog i
projektet 2019-2020. Ambitionen är att i ett första steg samla företrädare för de sex
pilotbiograferna vid ett mötestillfälle i mars/april för att fånga upp insikterna från
projektperioden, och för att dessa tillsammans ska kunna reflektera över hur vinsterna från
projektet bäst kan spridas till resten av föreningen. Sedan projektet i hög grad bygger på att
observera den egna verksamheten medan visningsverksamhet pågår har pandemin ända
sedan mars 2020 utgjort ett hinder för spridningen av metoderna. En mer omfattande
vidareutveckling av projektet bedöms vara aktuell först till hösten, när alla biografer
förhoppningsvis kan återgå till en någorlunda normal verklighet igen.

Florence Sisask har fortsatt fördjupa sig i frågor kring filmpedagogik och skolbio, och delger
nya lärdomar kring bland annat filmhandledningar och digitala kataloger. Det förs en kort
diskussion kring hur frågor på temat filmpedagogik respektive skolbio kan lyftas antingen på
ett lanseringsmöte eller en avdelningsstyrelseträff framöver.



3. Folkets Bio AB

3.1 Verksamhetsrapport / Filmstatistik
Rose-Marie Strand avlägger en rapport om filmstatistiken. Att en rad biografer fortsatt håller
öppet för max åtta besökare per visning konstateras vara värdefullt även om siffrorna är långt
ifrån vad de skulle vara om restriktionerna hävdes. Fokuset på att vårda Folkets Bios
backkatalog konstateras vara klokt i den här situationen. Prognoserna för VOD-intäkter och
filmintäkter på biograf för Q1 har visat sig stämma bra.

Katrina Mathsson avlägger en rapport om distributionsverksamheten. Det fortsatta
samarbetet med Draken Film har mynnat ut i ett koncept som benämnts “Digital Salong” och
sjösätts inom kort. Det kommer innebära en möjlighet att köpa biljett till en bioaktuell film till
fullpris via sin lokala biografs hemsida, fast filmen streamas hemifrån via Draken Film. Ett
försök att ta fasta på den kärlek till biograferna som består, trots att pandemin för närvarande
håller de allra flesta besökare borta från salongerna. SFI har kallat till möte med Linda
Zachrisson som är statligt tillsatt särskild utredare för “kulturens återstart”. Katrina Mathsson
har som representant för Föreningen Filmdistributörerna erbjudits 2 minuter vid denna
sammankomst för att delge sitt perspektiv, och kommer ha fokus på vikten av ökade
lanseringsstöd.

Ett reviderat förslag på riktlinjer inom filmstöd till spridning och visning av film i Sverige
nådde styrelsen kort inpå styrelsemötet. Det finns möjlighet att lämna synpunkter som
organisation till och med 23 mars. Mötet landar i att de riksstyrelsemedlemmar med
synpunkter på den reviderade stödordningen kan inkomma med dessa till rikskontoret som
tar det vidare.

Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

3.2 Folkets Bios kortfilmssatsningar
Amelie Svenstedt är inbjuden för att berätta om sitt arbete med kortfilmsdistributionen på
rikskontoret. Vikten av paketering, kurering, aktivt arbete med sociala medier samt dialogen
med biografer och programsättare lyfts fram som centrala faktorer för att kortfilmen ska få
rätt förutsättningar. Något annat som betonas är svårigheten i att etablera konceptet med
kortfilm som förfilm till en långfilm. Kortfilmens ställning i filmlandskapet blir föremål för en
kort diskussion. Efterfrågan på kortfilm konstateras vara hög och det berättas om flera
exempel på hur pass populära premiärevenemang för kortfilmer med en lyckad inramning har
blivit. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

3.3 Verksamhetsrapport Filmpedagogerna
Filmpedagogerna är korttidspermitterade i olika grad. Medarbetarsamtal planeras inom kort.
Inget övrigt att rapportera.



4. Folkets Bio Filmlager AB

4.1 Verksamhetsrapport Filmlager AB
Rose-Marie Strand avlägger rapporten. 75% av Filmlagrets personal är korttidspermitterad.
Filmlagret har anslutits till arbetsgivarorganisationen Fremia. Implementering av
kollektivavtalet ska ske efter att medarbetarsamtal genomförts. Styrelsen lägger rapporten till
handlingarna.

5. Personalfrågor

Sofia Walan sammanfattar vad som framkommit i de medarbetarsamtal som genomförts
under hösten och vintern med samtliga sex anställda på rikskontoret. Samtal med filmlagret
är inplanerat till nästkommande två veckor och därefter väntar Filmpedagogerna.

6. Avdelningarna

6.1 Enkätsvar från avdelningarna
Det föreslås att svaren på den enkät riksstyrelsen skickade ut till samtliga avdelningsstyrelser
över jul skulle kunna fungera som diskussionsunderlag vid en kommande
avdelningsstyrelseträff. Pontus Paulin Hugo och Florence Sisask åtar sig att göra en mer
grundlig sammanställning av enkätsvaren och fundera på hur dessa kan fungera som
diskussionsunderlag till ett kommande styrelsemöte.

7. 7%-fonden

7.1 Ansökan 7%-fonden dnr FB-2021-003 (se bilaga)
Ramon Reissmüller har berett ett beslutsunderlag till mötet. Arbetsutskottet beslutade
2021-02-22 att avslå Folkets Bio i Malmös ansökan för inköp och installation av TMS efter
serverbyte på biografen Panora med stöd om 93 249 kr ex moms,  med motiveringen att
ansökan bedömdes som ofullständig då förutsättningarna ändrats mellan den tid då den
lämnats till styrelsen och den tid den behandlades i AU och några offerter tillkom dagen innan
arbetsutskottets möte. Inför riksstyrelsemötet har FB Malmö återkommit med två i princip
jämförbara och likvärdiga offerter samt ansökt om stöd om 50 000 kr från SFI för
investeringen.

Styrelsen beslutar:
att bevilja 46 838 kr exkl moms för TMS system – 50% av lägsta offert. Kostnad för licens är en
driftskostnad och ingår inte i stödbeloppet.

7.2 Ansökan 7%-fonden dnr FB-2021-002 (se bilaga)
Arbetsutskottet har beslutat 2021-02-22 att bevilja Folkets Bio Uppsala ett stöd på 8000
kronor för att byta ut filmduk i salong 1.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.



9. Nästa möte

9.1  Nästa styrelsemöte 16 april 2021
Ärenden som behandlas: bolagsstämmor, praktiskt inför kongressen, utvärdering av
styrelsens arbete mm.

9.2  Våren/sommaren 2021
Följande schema gäller för våren och sommaren 2021:

16/3 deadline skicka ut kongresshandlingar
29/3 kl 10-12 AU+FB Filmlager AB/FB AB (godkänna
årsredovisningen 2020) (digitalt)
2/4 deadline utskick bokslut / skicka ut kallelse till
bolagsstämmor
10/4 Styrelseutbildning (digitalt)
14/4 kl 18 Delegatträff
16/4 riksstyrelsemöte kl 16-18 med afterwork (digitalt)
16/4 FB AB och FB Filmlager AB bolagsstämmor (digitala)
16-18/4 kongress (digital)
18/4 konstituerande riksstyrelsemöte (digitalt)
24/4 Styrelseutbildning (digitalt)
11/5 kl 10-12 AU+konstituerande FB Filmlager AB/FB AB
(Q1 rapport) (digitalt)
22/5 riksstyrelsemöte (Q1 rapport) (digitalt)
14/6 kl 10-12 AU (digitalt)
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
Inga utestående frågor.

10. Mötets avslutande
Ordförande Petter Forkstam avslutar mötet.

Sekreterare Justeras Justeras

_________________________ _________________________ _________________________

Pontus Paulin Hugo Petter Forkstam Ida Strid


