
Protokoll från rikskongress för 

Föreningen Folkets Bio organisationsnummer 802006-5507 

17 april 2021 

via Zoom och Suffra 

 

§1 Kongressen öppnas 

Petter Forkstam, ordförande i Folkets Bio, inleder med några ord om det utmanande 
år som vi har bakom oss. Karin Beckman från Folkets Bio i Göteborg, som skulle ha 
varit värd för kongressen om den inte varit digital, hälsar alla välkomna och förklarar 
Folkets Bios rikskongress 2021 för öppnad. 

§2 Val av presidium 

a) Val av mötesordförande 

Freddy Grip föreslås till ordförande. Han presenterar sig som lärare, 
föreningsnörd och en av konstruktörerna bakom det mötessystem, Suffra, som 
används vid kongressen. 

Kongressen beslutar 

att välja Freddy Grip till mötesordförande. 

b) Val av mötessekreterare 

Kongressen beslutar 

att välja Lena Falk, sekreterare i Folkets bio Stockholm, till mötessekreterare. 

c) Val av två justerare och tillika rösträknare 

Kongressen beslutar 

att välja Annika Jonsson (Östersund) och Fredrik Jönsson (Lund) till justerare 
och tillika rösträknare.  

§3 Kongressens stadgeenliga utlysning 

Kongressen beslutar 

att anse kongressen stadgeenligt utlyst. 

§4 Fastställande av dagordning och arbetsordning 

Kongressen beslutar 

att fastställa utskickat förslag till dagordning 

att fastställa utskickat förslag till arbetsordning. 



 

§5 Presentation av delegater och fastställande av röstlängd 

Alla kongressdelegater presenterar sig. 

Kongressen beslutar 

att fastställa röstlängden till 37. 

§6 Icke-delegaters närvaro- och rösträtt 

Stadgeenligt äger medlemmar som inte är delegater närvarorätt och yttranderätt men 
ej rösträtt under kongressen. 

§7 Föreningens verksamhetsberättelse 

Katrina Mathsson från rikskontoret presenterar med stöd av sina kolleger förslaget 
till verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2020. 

Kongressen beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020 och lägga den till handlingarna. 

§8 Bokslut för 2020 

Anna Josefsson från rikskontoret presenterar bokslutet för 2020. 

Kongressen beslutar 

att lägga bokslutet till handlingarna. 

§9 Revisionsberättelse för 2020 

Mötesordförande presenterar revisionsberättelsen. 

Kongressen beslutar 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§10 Fastställande av bokslut för 2020 

Kongressen beslutar 

att fastställa bokslutet för 2020 och balansera den ansamlade vinsten om 19 517 
kronor i ny räkning. 

§11 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Kongressen beslutar 

att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2020. 

§12 Motioner 

a) Motion och motionssvar om medlemsavgift 
Motionären Folkets Bio Jönköping föreslår kongressen besluta 



att fastställa medlemsavgiften för innevarande år (2021) till föreslagna 150 
kronor, 
att fastställa medlemsavgiften för kommande år (2022) till oförändrade 150 
kronor, samt 
att kongressen i fråga om medlemsavgift från och med kongressen 2022 har 
att fastställa medlemsavgiften för kommande år. 
Riksstyrelsen föreslår kongressen 
att bifalla motionen. 
Kongressen beslutar 
att bifalla motionen. 
 

b) Motion och motionssvar om avgiftsbefrielse från 7%-fonden 
Motionären Anders Helmerius har dragit tillbaka motionen. Mötesordförande 
frågar kongressen om någon annan vill väcka motionen, vilket ingen ville. 

§13 Propositioner 

a) En ny strategi för Folkets Bio 
Riksföreningens styrelse föreslår kongressen besluta 
att anta dokumentet En ny strategi för Folkets Bio att gälla tills vidare. 
att arbetet med strategin årligen ska konkretiseras i det handlingsprogram 
som antas av kongressen. 
Kongressen beslutar 
att anta dokumentet En ny strategi för Folkets Bio. 
 

b) Förändring av 7%-fonden 
Riksföreningens styrelse föreslår kongressen besluta 
att 2% av lokalföreningarnas biljettintäkter från och med 2022 fortsätter 
öronmärkas och omsättas direkt i centralt utvecklingsarbete via 
Riksföreningen Folkets Bio medan 5% fortsatt betalas in till fonden enligt 
samma förfarande som tidigare. 
att 2% av Folkets Bio AB:s biljettintäkter från och med 2022 fortsätter 
öronmärkas och omsättas direkt i centralt utvecklingsarbete via 
Riksföreningen Folkets Bio. 
att inga förändringar görs kring 7%-fondens förvaltningsform utifrån 
utredningens förslag att Riksföreningen fortsätter förvalta 7%-fonden. 
att riksstyrelsen i uppdrag att kunna placera 7%-fondens medel i säkra 
placeringar med låg risk, exempelvis fasträntekonto. 
Fredrik Jönsson yrkar 
att riksstyrelsens mål att 7%-fondens kapital inte överstiger 150 prisbasbelopp 
och inte understiger 90 prisbasbelopp undantas för åren 2021 och 2022 på 
grund av rådande pandemi och att fondens kapital i stället inte får understiga 
45 prisbasbelopp. 
Kongressen beslutar 
att bifalla propositionen samt Fredrik Jönssons yrkande. 



 
c) Teknisk supportstruktur för Folkets Bios avdelningar 

Riksföreningens styrelse föreslår kongressen besluta 
att alla avdelningar har tillgång till kostnadsfri support under kontors- och 
föreställningstid. 
att Riksföreningen Folkets Bio ansvarar för support och teknikutbildning samt 
att kostnaderna upp till fyra prisbasbelopp (190 400 för år 2021) årligen 
belastar 7%-fonden. 
att biograftekniker som arbetar med föreningens support och som har väl 
dokumenterad utbildning och yrkeserfarenhet erbjuds arvode eller lön för 
arbetet enligt avtal mellan riksföreningen och teknikerna i den rikstekniska 
gruppen. 
att arbetet utvärderas kontinuerligt i dialog mellan Riksföreningen Folkets 
Bios styrelse och rikstekniska gruppen, samt 
att beslutet gäller tills vidare. 
Kongressen beslutar 
att bifalla proposition om teknisk supportstruktur för Folkets Bios 
avdelningar. 

§14 Handlingsprogram för 2021–2022 

Pontus Paulin Hugo presenterar handlingsprogrammet. 

Kongressen beslutar 

att fastställa handlingsprogram enligt bilaga. 

§15 Fastställande av medlemsavgiften för 2021 

Denna punkt är redan beslutad i samband med behandling av motionen under punkt 
12a. 

§16 Presentation av budget för 2021. 

Petter Forkstam presenterar budgeten för Folkets Bio 2021. 

Kongressen beslutar 

att lägga budgeten för 2021 till handlingarna. 

§17 Fastställande av styrelsearvoden för 2021 

Valberedningen föreslår kongressen 

att fastställa oförändrat styrelsearvode för 2021 till ett tak på 120 000 kronor. 

Kongressen beslutar 

att fastställa oförändrat styrelsearvode för 2021 till ett tak på 120 000 kronor. 

 

 



§18 Fastställande av styrelsens storlek 

Valberedningen föreslår kongressen 

att fastställa styrelsen storlek till sju ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, samt 
två suppleanter. 

Kongressen beslutar 

att fastställa styrelsen storlek till sju ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, samt 
två suppleanter. 

§19 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen föreslår kongressen 

att välja Lena Ek till ordinarie ledamot (för ett år fram till kongressen 2022), Karin 
Tengby till ordinarie ledamot (för två år fram till kongressen 2023), samt Hjalmar 
Palmgren till suppleant (för ett år fram till kongressen 2022). 

Kongressen beslutar 

att enligt valberedningens förslag välja Lena Ek, Karin Tengby och Hjalmar 
Palmgren. 

§20 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslår kongressen 

att välja Hanna Larsson (Jönköping) till sakrevisor för två år fram till kongressen 
2023. 

Kongressen beslutar 

att enligt valberedningens förslag välja Hanna Larsson. 

§21 Val av valberedning 

Kongressen beslutar 

att välja Andrina Eriksson (sammankallande), Mathias Rost och Olle Agebro till 
valberedning på ett år. 

§22 Nästa kongress 

Kongressen beslutar 

att nästa kongress ska hållas 22–24 april 2022 i Malmö. 

§23 Film- och idédagar 2021 

Kongressen beslutar 

Att ställa in Film- och idédagar 2021. 

 



§24 Film- och idédagar 2022 

Kongressen beslutar 

Att Film- och idédagar ska hållas 26–28 augusti 2022 i Umeå. 

§25 Övriga frågor 

Inga övriga frågor hade anmälts. 

§26 Kongressen avslutas 

Klockan 15.58 avslutar mötesordförande Folkets Bios första, och förhoppningsvis 
sista, helt digitala kongress. Detta innebär att söndagens mötestid inte behöver tas i 
anspråk. Ordförande Petter Forkstam tackar alla medverkande. 

 

 

 

………………………………………….. 

Freddy Grip, mötesordförande 

 

 

………………………………………….. 

Lena Falk, mötessekreterare 

 

 

…………………………………………..                                      ………………………………………….. 

Annika Jonsson, justerare                                               Fredrik Jönsson, justerare 

 

 




