
ProtokoLL  för  styreLsemöte  i Riksföreningen  Folkets  Bio

Tid:8  oktober  2022  kL. 9.00-15.00,  Lunchpaus  meLLan kL. 12.30-13.30.

PLats:  Rikskontoret,  StockhoLm

Närvarande:

Från  styreLsen

Petter  Forkstam,  Karin  Tengby,  FLorence  Sisak,  Ida Strid,  Ramon  ReissmuLLer,  Joacim

Gustafson, HjaLmar PaLmgren (från (ffi 2.1)

Adiunqerade

Rose-Marie  Strand (tiLL och med 5 2.6), Katrina Mathsson (tiLL och med (3 2.5), Anna

Josefsson (från G3 1.3 tiLL G3 6.5) och sakrevisor  Ingrid Rogbtad (från 52.7)

AnmäLt  förhinder:

Sofia  WaLan

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 daqordninq

Dagordningen  godkännes.

1.4  EntLediqande  av styreLseLedamot

StyreLsen  besLöt  att  entLediga  Lena  Ek som  styreLseLedamot  från  och med  den  17

september  2022.  SuppLeant  Joacim  Gustafson  går  in för  Lena  Ek som  tjänstgörande

suppLeant  fram  tiLL nästa  kongress.

1.5  Anteckninqar  FB AB  Lanserinqsmöte  20220817

Minnesanteckningarna  Lades  tiLL handLingarna.

1.6  ProtokoLL  styreLsemöte  FB FiLmLaqer  AB  20220819

ProtokoLtet  är färdigjusterat  och Uggs  tiLL handLingarna.

1.7  ProtokoLL  styreLsemöte  RF FoLkets  Bio 20220826

ProtokoLLet  är färdigjusterat  och Läggs  tiLL handLingarna.
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1.8  Anteckninqar  FB avdeLninqsträff  20220826

Minnesanteckningarna  (ades  tiLL handLingarna.

1.9  Anteckninqar  FB teknikträff  20220826

Minnesanteckningarna  Lades  tiLL handLingarna.

1.10  ProtokoLL  extra  konqress  RF FoLkets  Bio  20220827

I och med  extrakongressen  är de nya stadgarna  nu antagna  och  uppLagda  på

medLemssidan.  ProtokoLLet  Läggs  därmed  tiLL handLingarna.

1.11  Anteckninqar  FB arbetsqivarträff  20220907

Rapporten  från  träffen  Lades  tiLL handLingarna.

1.12  Anteckninqar  FB AB  Lanserinqsmöte  20220914

Minnesanteckningarna  Lades  tiLL handLingarna.

1.13  ProtokolL  styreLsemöte  FB FiLmpedaqoqerna  AB  20220923

ProtokoLLet  är färdigjusterat  och Läggs  tiLL handLingarna.

1.14  ProtokoLL  styreLsemöte  FB AB  20220923

ProtokoLLet  är färdigjusterat  och Läggs  tiLL handLingarna.

1.15  ProtokoLL  arbetsutskott  RF FoLkets  Bio  20220923

ProtokoLLet  är färdigjusterat  och Läggs  tiLL handLingarna.

2. Riksföreningen  FoLkets  Bio

2.1 Verksamhetsrapport

Katrina  Mathsson  avLägger  rapporten.

Mycket  har  hänt  sedan  styreLsemötet  i augusti.  FoLkets  Bio är med  i en arbetsgrupp  för  att

få tiLLbaka  den  tidigare  biopubLiken  (snarare  än att  hitta  ny pubLik).

StyreLsen  Lägger  rapporten  tiLL handLingarna.

2.2 Ekonomirapport  och budqet  2023

*  RiksstyreLsendiskuterarbudgetför2023ochskickarmedföLjandemedskickinför

framtagande  av budgeten.  Under  intäkter  ska de medeL  som  inte  används  för

centraLt  utveckLingsarbete  under  2022  föras  över  tilL  2023.  Under  utgifter

angående  resor  och konferenser:  dessa  deLar  behöver  inte  revideras  i och med  att

vi sLår ihop  kongressen  och  fiLm-  och idådagar.  Avsätta  en budgetpost  för

50-årsjubiLeum  som  beLastar  deLar  av centraLt  utveckLingsarbete.  Ta höjd  för  den

arvodesnivå  för  riksstyreLsen  som  kongressen  besLutat  om.
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2.3  Ansökan  FiLminstitutet  visninqsorq/VerksamhetspLan  2023

Katrina  Mathson  avLägger  verksamhetspLanen.

Uppskattningsvis  kommer  biobesökandet  minska  med  30 procent  i jämföreLse  med  förra

året.  Det  finns  baksidor  med  att  sLå ihop  kongressen  med  fiLm-  och id6dagarna  eftersom

det  innebär  att  engagerade  från  olika  deLar  av Landet  går  miste  om ett  mötestiLLfäLLe.

Biograferna  viLL träffa  varandra  och Lära sig saker  av varandra.  Katrina  förestår  att  söka  en

rejäL  post  för  kompetensutveckLing  för  FoLkets  Bio-biograferna  samt  att  hitta  finansiering

för  en koordinerande  tjänst  som  dedikerat  kan arbeta  med  biografutveckLing.

2.4  FoLkets  Bio  50-årsjubiLeum

Katrina  Mathson  berättar  om hur  pLanerna  för  FoLkets  Bios  50-årsjubiLeum  framskrider

och  presenterar  även  en budget  och  finanseringspLan.

Inom  ramen  för  fiLmdistributionen  kan deLar  av förberedande  kostnader  för  jubiLået

användas  under  2022.  Vad  gäuer  2023  kan pengar  tas  från  medeL  avsatta  för  centraLt

utveckLingsarbete.

KansLiet  har  tagit  kontakt  med  VerbaL  förLag  som  tagit  fram  offert  och kontaktat  tryckerier

för  kostnadsförstag.  Pengar  för  bokproduktion  har  även  sökts  från  fiLmfond.  FörsLaget

finns  om en animerad  jubiLeumsvinjett  i oLika format  som  ska ersätta  nuvarande  vinjett

under  jubiLeumsåret  samt  att  en ny FB-vinjett  tas  fram  under  2023  för  att  börja  gäLLa

2024.

Styre{sen  beslutar:

Att  stäLLa sig bakom  jubiLeumsbudgeten  och anser  den  rimLig  för  att  uppmärksamma  FB:s

reLevans  i går,  idag  och imorgon.

Att  utse  FLorence  Sisask  från  styrelsen  tiLL kontaktperson  för  jubiLeet.

2.5  Ny bioqraf  i botaqsform  tiLLsammans  med  TriArt

Katrina  Mathsson  och Ramon  ReissmulLer  berättari  korthet  om lokaLer  på Götgatan  som

skuLLe kunna  btir  en ny biografLokaL.

Styre(sen  beslutar:

Att  stäLLa sig bakom  initiativet  om biograf  på Söder  tiLLsammans  med  TriArt  men

efterfrågar  en tydLigare  drifts-  och kostnadskaLkyL  för  både  renovering  och Löpande

verksamhet.

Att  uppdra  åt kansLiet  attta  fram  en gemensam  vision  meLLan FB och  TriArt  redan  nu för

att  en sådan  ska Ligga kLar om LokaLen  framöver  kommer  omvandLas,tiLL  biograf  samt

undersöka  möjLigheterna  att  biLda  boLag  med  TriArt  inför  framtiden,  om inte  denna  LokaL

bLir verkLighet.
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Att  inte  gå in i en hyresförhandLing  med  bostadsrättsföreningen,  utan  stäLLa sig bakom  en

maximat  månadshyra  om 90  000  kr.

Att  ha ett  extrainsatt  styreLsemöte  när  de ekonomiska  förutsättningarna  är kLara och att

AU  tiLL dess  har  ett  särskiLt  ansvar  att  äga  frågan.

2.6 Nytt  medLemsreqister

Karin  Tengby  inLeder  med  att  kort  rekapituLera  workshopen  från  Umeå.

Företaget  Cardskipper  tiLLhandahåLLer  ett  medLemssystem  och  en app  genom  viLken  man

kan bLi medLem  digitaLt  och skicka  ut pushnotiser.  Systemet  erbjuder  möjLigheter  tiLL både

nationeLL  och LokaL kommunikation  och  används  av bL a Svenska  Jägareförbundet  och

Svenska  Cetiakiförbundet  som  referenser.

Styrelsen  beslutar:

Att  under  förutsättning  att  ingen  referens  har  några  aLLvarLiga  invändningar  börja  använda

sig av Cardskipper  och att  inom  kort  hitta  ett  informationstiLLfäLLe  för  föreningarna  om det

nya systemet.

Att  stäLLa sig även  bakom  grundsynen  på medLemskap  enLigt  det  underLag  från

arbetsgruppen  kring  medLemskapet  som  skickats  ut  inför  styreLsemötet.

2.7 Avstämninq  styreLseworkshop

Karin  Tengby,  Ida Strid  och  Joacim  Gustafson  berättade  kort  om den  styretseutbiLdning

som  ägde  rum  17  september  tiLLsammans  med  styreLseLedamöter  från  FB-föreningar  i

oLika deLar  av Landet.  Det  var  en givande  workshop  även  om rubriken  "StyreLseutbiLdning"

var  missvisande  i och  med  att  det  inte  var  någon  styreLseutbiLdning  utan  snarare  en dag

om engagemang  i ideeLLa organisationer.

2.8 Avstämninq  FiLm-  och  id6daqarna  

FLorence  Sisask  berättar  heLt  kort  att  FB i Umeå  är nöjda  med  dagarna,  något  som  också

bekräftas  av den  utvärdering  som  Hanna  Sersam  skickat  ut  tiLL styreLsen  under  fredagen

den  7 oktober.  DeLtagarna  ger  dagarna  4,5  i snitt  på en femgradig  skaLa, viLket  är ett  högt

betyg.

3. FoLkets  Bio  FiLmpedagogerna  AB

3.1 Ekonomirapport  FoLkets  Bio  FiLmpedaqoqerna  AB

FiLmpedagogerna  AB  kommer  efter  tredje  kvartaLet  visa  på ett  tite  minusresuLtat  men

betaLningsunderLag  är på väg  in så det  kommer  att  justera  sig och prognosen  är att  det  på

heLåret  kommer  bLi en Liten vinst  entigt  budget.
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3.2  Verksamhetsrapport  FiLmpedaqoqerna  AB

Verksamheten  har  anpassats  eff:er  personaLsituationen.  En fiLmproduktion  skjuts  fram  tiLt

våren.  Om  ett  treårigt  projekt  om fiLm,  medier  och  demokrati  tiLlsammans  med  seniorer  i

stadsdeLen  Hisingen  i Göteborg  beviLjas  är det  tänkt  att  Löpa från  juni  2023  tiLL maj  2026.

4. Ansökningar  7%-fonden

4.1 BeviLjade  ansökninqar  7%-fonden

Ramon  ReissmötLer  berättar  att  82  500  kr har  sökts  för  tokaLen  MingLa  i Umeå  för  att

bygga  en kafå-  och kuLturdeL.  TiLL protokoLLet  förs  att  FLorence  Sisask  inte  deLtog  vid  AUs

besLut  angående  detta.

5. AvdeLningarna

5.1 AvdeLninqarna  -  Läqesuppdaterinq

StyreLsen  deLar  upp  inom  sig att  höra  av sig tiLL FB i LuLeå,  Visby  och  Jönköping  för  att

kolLa  status  och  om det  finns  behov  av stöttning  på något  sätt.

6. Rapport  från  ansvariga  inom  styreLsen

6.1 Ansvariq  förteknikqrupp/rikstekniska  supportqruppen

En teknikträff  har  ägt  rum  i Umeå.  Servrar  behövs  bytas  ut  på fLera  biografer  men  i övrigt

råder  inga  akuta  överhängande  tekniska  probLem.

6.2  Ansvariq  för  arbetsqivarqruppen

Petter  avLägger  Sofia  WaLans  rapport  från  senaste  mötet  med  arbetsgivargruppen  och

Lyfter  vikten  av ett  systematiskt  fysiskt  och psykosociaLt  arbetsmiLjöarbete.

6.3 FiLmpoLitiskt  ansvariq

Inga  direkta  insatser  har  gjorts  sedan  i somras  men  HjaLmar  PaLmgren  tar  gärna  emot

inspeL  och åsikter  om  vad  vi skuLLe kunna  uttaLa  oss  kring.

6.4  MedLemsansvariq

Karin  Tengby  hänvisar  tiLL förmiddagens  dragning.

6.5  Ansvariq  för  Europa  Cinemas  mininätverk

Europeiska  nätverksträffen  äger  rum  de 1-4  december  2022  i Paris  och kommer  att

sändas  digitaLt  för  den  som  vitL föLja.  FLorence  Sisask  och Petter  Forkstam  deLtar.

7. PersonaLfrågor

Petter  berättar  afö utveckLingssamtaL  på kansLiet  är påbörjade  men  inte  genomförda  fuLLt

ut  och  återkommer  med  samLad  rapport  på kommande  styreLsemöte  när  alLa samtaL  är

genomförda.
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8. Övriga  frågor

Inga övriga  frågor.

9. Nästa  möte

9.1 Nästa  styreLsemöte

Nästa  styre(semöte  äger  rum  den 10  december  2022  kl. 10.OO-15.00  på Zoom,  Ärenden

som då kommer  att  behandLas:  Q3, budget  2023,  koncernVP  2023  med mera.  FLorence

har  anmäLt  förhinder  och kommer  inte  att  kunna  vara med.

9.2 KaLendarium  hösten  2022

12/10  deadline  skicka  in ansökan  tiLL Filminstitutet  för  visningorg  (RF FB) och distribution

(FB AB)

18/10  kt 18-20  teknikträff  på Zoom

21/10  kL 9-11  AU+boLagsstyreLsemöten  (Q3, budget  2023)

8/11  kL 18-20  avdeLningsträff  på Zoom

1 /12  kl 18-20  arbetsgivarträff  på Zoom

2/12  kt 9-11  AU

10/12  kL 10-15  riksstyreLsemöte  på Zoom  (Q3, budget  2023, koncernVP 2023)

13/1  kL 9-11  AU+FiLmpedagogerna  (kalleLse  kongress)

28/1  kt9-15  riksstyreLsemöte  i Göteborg

28/1  kL 15-17  50-årsmingeL  på Göteborgs  FitmfestivaL

12/5  kL 10  - 14/5  kL 15  jubiLeumskongress  i StockhoLm

9.3 Utestående  fråqor

Inga utestående  frågor.

10.  Mötets  avsLutande

Ordförande  Petter  Forkstam  tackar  aLLa närvarande  och förkLarar  mötet  avslutat.

Sekreterare Justeras Justeras
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Joacim  Gustafson Petter  Forkstam Ida Strid


