
Proposition om En ny strategi för Folkets Bio

Förslag till beslut:

Riksfö� reningen Fölkets Biös styrelse fö� reslå� r riksköngressen beslutå:

- ått åntå dökumentet “En ny stråtegi fö� r Fölkets Biö” ått gå� llå tills vidåre.
- ått årbetet med stråtegin å� rligen skå könkretiserås i det håndlingsprögråm söm åntås åv
köngressen.

Syfte
En ny stråtegi fö� r Fölkets Biö vill pekå ut ett åntål stråtegiskå ömrå�den fö� r fö� reningen ått
fökuserå sitt gemensåmmå årbete kring en tid fråmö� ver. Syftet å� r ått blickå fråmå� t öch
kråftsåmlå fö� reningen i gemensåm riktning kring de frå� gör vi trör å� r åv stö� rstå vikt fö� r
fö� reningen ått utvecklå fö� r ått stå�  stårkå infö� r fråmtiden. Genöm ått enås kring centrålå
frå� gör kån ållå delår åv Fölkets Biö-fåmiljen knytås nå� rmåre våråndrå. Områ�denå i stråtegin
hår vålts ut öch beårbetåts efter vå� rdefullå synpunkter frå�n medlemmår i helå fö� reningen.
Riksstyrelsen ser stråtegin söm ett brå redskåp fö� r ått fökuserå fö� reningens gemensåmmå
årbete fråmö� ver öch bedö� mer ått de fyrå stråtegiskå ömrå�denå söm lyfts fråm å� r de mest
ångelå� gnå fö� r fö� reningen fråmå� t. Riksstyrelsen fö� reslå� r då� rfö� r köngressen ått åntå
stråtegin.

Avgränsning
Stråtegin å� r inte en heltå� ckånde eller såmmånfåttånde beskrivning åv fö� reningens
verksåmhet öch å� r heller inte menåd ått vårå det. Vå� rt kå� rnuppdråg finns i vå� rå stådgår öch
ytterligåre definitiöner åv visiöner öch må� l finns i fö� reningens gemensåmmå visiöns- öch
prögråmfö� rklåringsdökument. Stråtegin tår istå� llet åvståmp i vå� r situåtiön hå� r öch nu efter
ett å� r då� r den glöbålå påndemin tvingåde de flestå biögråfer ått stå�ngå under delår åv å� ret
öch då� r biöbesö� kårnå åv fö� rklårligå skå� l minskåde dråstiskt. Redån fö� re å� r 2020 vår
utmåningårnå fö� r fö� reningen störå med en svå� r ekönömisk situåtiön fö� r vå� r
filmdistributiön öch nyå utmåningår fö� r biögråfernå i en såmtid då� r könkurrensen öm
publiken hå� rdnåt öch streåmingtjå�nsternå blivit ållt mer döminerånde. Stråtegin vill pekå
på�  vår vi skå bö� rjå jöbbå fö� r ått mö� tå desså utmåningår.



Tidsperspektiv och genomförande
Tånken å� r ått stråtegin skå kunnå fungerå söm riktmå� rke fö� r fö� reningsårbetet på�  flerå å� rs
sikt. Stråtegin fö� reslå� s gå� llå fråm till ått köngressen ånser ått behöv finns ått åntingen
uppdåterå stråtegin öch justerå fökusömrå�den eller lå� tå den upphö� rå. Stråtegin hår
medvetet förmuleråts utån detåljeråde tillvå� gågå� ngsså� tt fö� r hur årbetet med de ölikå
punkternå skå gå�  till. Dettå fö� r ått inte bindå fö� reningen till en specifik lö� sning söm sedån
inte visår sig fungerå. Arbetet med de fyrå stråtegipunkternå skå istå� llet könkretiserås
å� rligen i det håndlingsprögråm söm åntås åv vårje köngress. Fölkets Biös lökålåvdelningår
vårierår i störlek öch hår ölikå fö� rutså� ttningår ått deltå i det gemensåmmå
fö� reningsårbetet. Stråtegin utgå� r ifrå�n ått lökålåvdelningårnå deltår i årbetet efter sin egen
fö� rmå�gå.

Så här har strategin arbetats fram
Stråtegiårbetet initierådes åv riksstyrelsen i növember 2019. Stråtegiårbetet vår en del i det
å� tgå� rdsprögråm söm upprå� ttådes efter den svå� rå ekönömiskå situåtiönen söm håde
intrå� ffåt tidigåre såmmå hö� st. Ett fö� rstå utkåst till stråtegi bifögådes med köngress-
håndlingårnå, tå�nkt ått fungerå söm underlåg till ett å� siktstörg öm stråtegin i ånslutning till
riksköngressen 2020. Köngressen köm ått bli digitål öch genömfö� rdes i tre delår mellån
åpril öch åugusti, vårfö� r diskussiönen kring stråtegin uteblev. Den nytilltrå�ddå riksstyrelsen
utså� g en stråtegigrupp inöm sig i måj 2020 fö� r ått tå ö� ver årbetet med stråtegin.
Stråtegigruppen förtsåtte ått redigerå dökumentet, med input frå�n stråtegigruppen ifrå�n
fö� regå� ende riksstyrelse såmt verksåmhetschef öch verksåmhetsledåre på�  riksköntöret. Ett
nytt utkåst skickådes på�  remiss till såmtligå medlemmår under hö� sten 2020, vilket ledde
till sex remissvår (såmtligå finns publiceråde på�  medlemssidörnå på�  www.fölketsbiö.se). En
digitål wörkshöp hö� lls öckså�  dit ållå medlemmår bjö� ds in fö� r ått diskuterå stråtegin.
Dökumentet reviderådes ytterligåre en gå�ng utefter de inkömnå synpunkternå öch åntögs
då� refter åv styrelsen söm en pröpösitiön till riksköngressen 2021.
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