
Protokoll för styrelsemöte i Riksföreningen Folkets Bio

Tid: 16 april 2021 kl. 16.00 - 18.00

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Från styrelsen
Petter Forkstam (ordförande), Pontus Paulin Hugo (sekreterare), Ramon Reissmüller
Florence Sisask, Ida Strid (suppleant) , Sofia Walan1

Adjungerade
Anna Josefsson , Rose-Marie Strand2 3

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 godkännes.

1.4 Protokoll styrelsemöte RF Folkets Bio 20210306
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.5 Anteckningar lanseringsmöte 20210319
Minnesanteckningar läggs till handlingarna.

1.6 Protokoll styrelsemöte FB Filmlager AB 20210329
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.7 Protokoll styrelsemöte FB AB 20210329
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.8 Protokoll arbetsutskott RF Folkets Bio 20210329
Protokollet är färdigjusterat och läggs till handlingarna.

1.9 Anteckningar FB avdelningsträff 20210408
Minnesanteckningar läggs till handlingarna.

3 Deltog punkt 1-2

2 Deltog punkt 1-2

1 Deltog fr.o.m. punkt 1.9



2. Inför FB AB och FB Filmlager AB bolagsstämmor

2.1 Utse ombud för Riksföreningen Folkets Bio
Riksstyrelsen ska utse ett ombud till den årsstämma för FB Filmlager AB som är inbokad i
anslutning till styrelsemötet respektive ett ombud för FB AB:s årsstämma som kommer att
hållas när bolaget är färdigreviderat.

Styrelsen beslutar:
att utse Ramon Reissmüller till ombud för Riksföreningen Folkets Bio för FB AB och FB
Filmlager AB:s bolagsstämmor.

2.2 Nominera bolagsstyrelser och revisorer
Riksstyrelsen ska nominera bolagsstyrelser och revisorer till årsstämmorna för FB AB
respektive FB Filmlager AB.

Styrelsen beslutar:
att inför FB AB:s bolagsstämma nominera Petter Forkstam till styrelseordförande, Florence
Sisask till ledamot, Katrina Mathsson till suppleant, Patrik Löfving till revisor och Laila
Hammare till revisorssuppleant, samt;
att inför FB Filmlager AB bolagsstämma nominera Petter Forkstam till styrelseordförande,
Florence Sisask till ledamot, Rose-Marie Strand till suppleant, Patrik Löfving till revisor och
Laila Hammare till revisorssuppleant.

Klockan 16:30 ajourneras styrelsemötet för bolagsstämma för Folkets Bio Filmlager AB.
Bolagsstämman avslutades 16:35.

3. Inför kongressen

3.1 Jämkningsyrkanden
Riksstyrelsen har sedan tidigare skickat ut ett avvaktande svar på motionen om
avgiftsbefrielse till 7%-fonden för år 2021. Detta för att invänta och kunna lyssna in
lokalavdelningarnas synpunkter i frågan vid delegatträffen inför kongressen den 14/4 innan
riksstyrelsen formulerar sitt yrkande.  Motionär Anders Helmerius, FB Malmö, har efter
delegatträffen och den diskussion som där fördes mellan delegater i frågan valt att dra tillbaka
sin motion, varför styrelsen väljer att inte formulera ett nytt motionssvar.

Fredrik Jönsson, FB Lund, har inför kongressen inkommit med ett tilläggsyrkande till
propositionen om förändring av 7%-fonden. I tilläggsyrkandet föreslås att riksstyrelsens mål
att 7%-fondens kapital inte överstiger 150 prisbasbelopp och inte understiger 90
prisbasbelopp  undantas för åren 2021 och 2022 p g a rådande pandemi och att fondens
kapital istället inte får understiga 45 prisbasbelopp.

Styrelsen beslutar:
att inte formulera ett nytt svar på Anders Helmerius motion om avgiftsbefrielse till 7%-fonden
för år 2021, samt
att jämka sig med Fredrik Jönssons tilläggsyrkande till proposition om förändring av
7%-fonden vid kongressförhandlingarna.



3.2 Film- och idédagarna 2021
Värdavdelning för kommande Film- och idédagar FB Jönköping har kommunicerat att
avdelningen kommer ha svårt att genomföra arrangemanget efter sommaren, med hänvisning
till att det inte finns samma resurser i form av ideellt engagemang i lokalavdelningen som
normalt i och med rådande pandemi.

Mot bakgrund av att riksstyrelsen även stämt av frågan med övriga avdelningar under
delegatträffen inför kongressen onsdag 14/4 är mötet enigt i att det inte är aktuellt att
arrangera fysiska idédagar i augusti 2021. Då läget kring pandemi och aktuella restriktioner
är fortsatt osäkert och utvecklingen det närmsta halvåret svår att förutse bedöms det vara
bäst att redan nu, med god framförhållning, ställa in det fysiska arrangemanget. En digital
variant koncentrerad till samma helg anses inte vara ett fullgott alternativ.

Däremot vill riksstyrelsen hålla öppet för att istället genomföra ett antal digitala träffar,
evenemang och workshops utspridda under hösten som kan kompensera för att Film- och
idédagarna ställts in, beroende på hur mycket resurser och intresse som finns för detta.
Riksstyrelsen enas kring att det är bättre att avvakta med ev. nya datum, för att kunna anpassa
utformning och omfattning för sådana digitala träffar utefter läget som råder när hösten
närmar sig. Jönköping har redan nu signalerat att de kan tänka sig axla värdskapet på nytt till
Film- och idédagarna 2023.

Styrelsen beslutar:
att föreslå kongressen att ställa in film- och idédagarna under hösten 2021.

3.3 Film- och idédagarna 2022
Riksstyrelsen har efterlyst frivilliga värdavdelningar och FB Umeå har inkommit med en
intresseanmälan om att agera värd för Film- och idédagarna 2022.

Styrelsen beslutar:
att föreslå kongressen att Film- och idédagarna hålls i Umeå 26-28 augusti 2022.

3.4 Kongressen 2022
Riksstyrelsen har efterlyst frivilliga värdavdelningar och FB Malmö har inkommit med en
intresseanmälan om att agera värd för Rikskongressen 2022.

Styrelsen beslutar:
att föreslå kongressen att kongressen 2022 hålls i Malmö den 22-24 april.

3.5 Praktiskt inför kongressen
Styrelsen går igenom listan över föredraganden av propositioner och övriga
kongresshandlingar med riksstyrelsen som avsändare.

4. Personalfrågor

Sofia Walan sammanfattar vad som framkommit i medarbetarsamtal med Filmlagrets
personal som genomförts sedan senaste styrelsemötet.



5. Avdelningarna

5.1 Avdelningarna – lägesuppdatering
En utförligare skriftlig rapport för varje lokalavdelning från respektive kontaktperson ska
göras inför det första mötet med den nya styrelsen den 22/5.

6. 7%-fonden

Inga ansökningar har behandlats i arbetsutskottet sedan förra styrelsemötet.

7. Övriga frågor

7.1 Riksföreningen Biograferna
Riksföreningen Folkets Bio har rätt att att utse ett ombud till Riksföreningen Biografernas
årsmöte.

Styrelsen beslutar:
att utse Florence Sisask till ombud för Riksföreningen Folkets Bio på Riksföreningen
Biografernas årsmöte den 28 april.

7.2 Utvärdering av styrelsens arbete
Riksstyrelsen går laget runt, summerar kort det gångna året tillsammans samt resonerar kring
vilka utmaningar som finns framåt.

8. Nästa möte

8.1  Konstituerande styrelsemöte 18 april 2021
Ärenden som behandlas: firmateckningsrätt, val av vice ordförande, val av arbetsutskott,
personalansvarig, teknikansvarig m.m.

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

17-18/4 kongress (digital)
18/4 konstituerande riksstyrelsemöte (digitalt)
24/4 Styrelseutbildning (digitalt)
11/5 kl 10-12 AU+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)

8.3  Utestående frågor
Inga utestående frågor.



10. Mötets avslutande
Ordförande Petter Forkstam avslutar mötet.

Sekreterare Justeras Justeras

_________________________ _________________________ _________________________

Pontus Paulin Hugo Petter Forkstam Ida Strid


