Föreningen Folket i Bild/Kulturfront välkomnar dig till
Årsstämma 2020
Tid:

September 2020, definitivt datum och tid kommer senare

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm
Tag T-banan till Medborgarplatsen, därefter buss 2 till ändhållplats Sofia.
Solidaritetshuset ligger invid hållplatsen.
Stämman är föreningens högsta beslutande organ och delegaterna fattar beslut som
ska vara vägledande för styrelsen under kommande verksamhetsperiod.
Handlingsplan för 2019, motioner och budget ska diskuteras och beslutas och ny
styrelse och andra funktionärer väljas. Se vidare i dagordningen.
Samtliga deltagare med rösträtt – styrelseledamöter och valda delegater – betalar 200
kr var i solidariskt reseutjämningsbidrag för att föreningen ska kunna betala
reseersättning för alla delegater. Betala gärna in i förväg till plusgiro 704588-3 eller
Swish 123 224 0356. Ange namn +”stämma 2020”.
Incheckning och medlemskontroll sker från 8.30. Föreningen bjuder på fika
vid incheckningen. Lunch får var och en ordna själv: Antingen köpa mat i närbelägen
korvkiosk eller ta med mat o dryck (mikrovågsugnar finns) som vi kan inmundiga
gemensamt.
Väl mött!
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Valda delegater till Folket i Bild/Kulturfronts föreningsstämma 25 april 2020
samt sittande styrelse
Avdelning
Rä+ a+ välja.. Valda delegater
Valda suppleanter
Blekinge

2

-

-

Kiruna

1

Björn Forseth

Stockholm

10

Anders Romelsjö

Henrik Persson

Hashim Al-Malki

Agneta Norberg

Jan-Erik Romson

Claes Engelbrand

(1)

-

Staﬀan Ekbom
Eva Myrdal
Jan Frykholm
Chams Nayif
Zari Jalili
Jan Bergsten
Christer Lundgren (10)
Uppsala

3

Hans Jivander

Hedvig Ekerwald

Dan Kotka

Hans O Sjöström

Dennis Zackrisson
Väst

6

(3)

Ingvar Erlandsson

Lars Drake
-

Kjell MarXnsson
Christer Carneby
Bengt Edorsson
Västmanland-Dalarna

5

(4)

P-O Tellander
Gunnar Blommé
Arne Andersson

-

Margaretha Nordman
KrisXna Magnusson (5)
Växjö

2

-

Örnsköldsvik

2

Kenneth Lundgren
C-G Engström

?
(2)

Antal röstberäagade
resp.valda delegater

31

25

Styrelsen

9

Karin Rosenqvist, ordf.
Karin Falk

Talal Imam

Jonny Mauritz

Jan Mellring
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Eva Wernlid
Jan Fredriksson
Agnes Käll
Bror Kajsajuna
Markus Limmergård
Max Svensson
(9)
Antal anmälda
röstberäagade totalt

Antal närvarande röstberäagade:_________

9 + 25 = 34
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Förslag 8ll dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Fastställa stämmans stadgeenliga sammankallande
3. Val av mötesfunktionärer
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Två protokollsjusterare
d) Två rösträknare
4. Fastställande av närvaro och röstlängd
5. Fastställande av dagordning, arbetsordning samt anmälan övriga frågor
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
10. Sex motioner, föredragning, diskussion och beslut
11. Styrelsens förslag till handlingsplan – dito
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Styrelsens förslag till budget för räkenskapsåret 2019
14. Val av funktionärer
a) Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
b) Val av ordförande
c) Val av kassör
d) Val av övriga ordinarie ledamöter
e) Val av suppleanter
f) Val av ansvarig utgivare för tidningen
g) Val av två revisorer samt revisorssuppleanter
15. Val av valberedning inför nästa årsstämma
16. Övriga anmälda frågor
17. Stämman avslutas1
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Förslag 8ll arbetsordning
- Ordet begärs skrioligt Xll presidiet liksom yrkanden
- Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad Xll tre minuter.
- Omröstningar:
Den som vid varje framställd proposiXon begär votering eller rösträkning, ska uppge sip namn.
Vid lika röstetal företas lopning.
Enligt stadgarna ska personval ske genom sluten omröstning OM någon så begär. Vid
omröstning skall godkänd röstsedel, som ska ﬁnnas upptryckt på stämman, uppta minst ep
och högst det antal namn ska väljas. Vald är den som fåp mer än häloen av antalet avgivna
och godkända röster. Om inte Xllräckligt antal kandidater fåp mer än häloen av rösterna, görs
omval mellan de som fåp högst röstetal av dessa. Antalet kandidater i omvalet begränsas Xll
två per mandat (=post som ska Xllsäpas), alltså de två som fåp ﬂest men inte över häloen av
rösterna i första omgången.
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Verksamhetsberättelse
Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av 9 ledamöter och 2 suppleanter. Vi har under året
haft 7 protokollförda möten. 6 av 7 möten har varit beslutsmässiga. Inom styrelsen har vissa
arbetsuppgifter haft ansvariga - ordförande, kassör, sekreterare, avdelningsansvarig,
prenumerantansvarig, redaktionskommitté, VU-uppdrag samt ansvarig för Facebooks
medlemssida. VU har under året bestått av Karin Rosenqvist, Jonny Mauritz och Eva Wernlid.
Tidningen
Fib har utkommit med 11 nummer varav ett, nr 6-7, är dubbelnummer. Även detta år har varit
turbulent med flera redaktörsbyten för Folket i Bild. Vi har under verksamhetsåret haft tre
redaktörer. Lotta Reberg var redaktör fram till sommarnumret. Hon sade upp sin anställning
och avgick när sommarnumret var färdigställt. Under tiden vi sökte efter en ny redaktör
vikarierade Gösta Elmqvist som tidigare varit redaktör. Gösta var ansvarig för nr. 8 och 9. Via
arbetsförmedlingen och en grupp på Facebook sållade vi fram ett antal namn som vi skrev brev
till. Vi har aldrig haft så många intresserade att välja bland som under rekryteringen av en ny
redaktör efter Lotta. Vi intervjuade fyra personer och valde att kontraktera Lisa Pehrsdotter
som redaktör inför nummer 10. Lisa har en gedigen bakgrund inom framförallt
dagstidningsbranschen där hon har haft en ledande funktion. Vår formgivare Karin Sunvisson
beviljades tre månaders uppehåll i sitt uppdrag och Josefin Herlof tog över ansvaret för
formgivningen av nr. 9, 10 och 11.
Redaktionskommittén har under verksamhetsåret varit stabil. Någon medlem har lämnat och
någon ny har kommit till. Lars Drake och Agnes Käll avgick och Knut Lindelöf tillkom.
Knut Lindelöf valdes in i redaktionskommitten i sin egenskap av webbredaktör.
När det gäller innehållet i tidningen har vi haft som ambition att våra tre paroller skall
genomsyra tidningens innehåll, men reportagen och rapporterna från Sverige i stort har inte
motsvarat våra ambitioner. Mycket beror på att vi har haft en sådan turbulent tid bakom oss av
redaktörsbyten som innebär att vi ständigt kommer på efterkälken när det gäller idéer och
uppslag. När läget stabiliserats har det varit ett reportage om skolstrejken i Luleå som var avsett
för reportagefonden men den vidtalade journalisten krävde inget arvode. Ett reportage om
datahallarna är beviljat och journalist vidtalad. Ett reportage om ett nedbränt ekologiskt
frölager och dess konsekvenser har godkänts ur reportagefonden.
I samband med att vi kontrakterade Lisa så gick vi genom arbetsuppgifter och arbetsordning
som ledde fram till en förnyad arbetsbeskrivning. Förhållandet till redaktionskommittén har
klargjorts. En liknande beskrivning har gjorts för layoutansvarig. Det har hittills inte funnits en
sådan plan.
Hemsidan
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Från 1 september har Knut Lindelöf varit arvoderad webbredaktör. En helt ny hemsida har
utvecklats som under hösten sakta fann sin form. Besökstrafiken ökade till mellan 100 och 200
besökare och runt 400 artikelläsningar per dygn. Noteras bör att med Jan Guillous artikel i
tidningen som också fanns på hemsidan ökade trafiken dramatiskt för att ganska snart återgå till
sin låga och stabila nivå.
Prenumerationsvärvning
På stämman i april 2019 hade vi som målsättning att vända den nedåtgående trenden och ha
minst 1500 prenumeranter. Under hela 2010-talet har vi haft en nedåtgående trend.
Vid nr 1 2019 hade vi 1259 prenumeranter (exklusive startprenumeranter). Vid nr 1 2020 hade
vi 1327 prenumeranter (exklusive startprenumeranter). Det innebär en ökning med 68
prenumeranter men vi ligger 127 prenumeranter ifrån målet 1500.
Förra perioden värvade vi 150 prenumeranter men då hade Citysälj inte kommit igång med sin
prenumerationsvärvning. Denna period har vi värvat 331 prenumeranter, av dess bl a 128 via
Citysälj, 25 via Tidningskungen och 117 via vår hemsida. 203 av dessa är helt nya
prenumeranter som inte finns i vårt register.
Det stora flertalet av de prenumeranter vi värvat görs via hemsidan och de är i huvudsak
starprenumeranter, 128 ex. Utav dessa har 25stycken förnyat sin prenumeration.
Vi har skickat ut 31 gratisex som resulterat i 10 prenumeranter.
De prenumeranter Citysälj återvärvar är antingen hel- eller halvårs prenumeranter.
Med hjälp av våra bokpremier har vi värvat 30 prenumeranter. 19 nya helårsprenumeration med
hjälp av Jan Myrdals bok ”Ett andra anstånd”, 8 helårsprenumerationer med Björn Elmbrant
”Marknadens Tyranni” och 3 st halvårsprenumerationer med hjälp av Edouard Louis ”Göra sig
kvitt Eddy Bellegueule”.
Via vårt prenumerationsregister gjorde vi ett utskick till alla prenumeranter och uppmanade
dem att ge bort Fib i julklapp, 4 nummer för 100 kr.
Vi har annonserat på vår hemsida med våra prenumerationserbjudanden. I år har vi inte
annonserat på Facebook då det råder tvivel om det ger ett förväntat resultat. Ett försök att
annonsera på Googles gav ingen utdelning. Vi har inte haft lika omfattande annonsutbyte som
under förra perioden. Vi har bara haft en lokal annonsering då det inte funnits tillräckligt med
reportage att knyta an till. Vi missade ett tillfälle till att annonsera lokalt och det beror på att
redkom och redaktionen inte förvarnade. Vi har inte heller arbetat med att finna nya
återförsäljare.

Slutsats
Vi har inte lyckats med vårt mål att vid utgången av 2019 att ha 1500 prenumeranter.
Vi har lyckats värva 331 prenumeranter och antalet prenumeranter är 68 fler för nr 1 2020 än
för nr 1 2019. Men samtidigt har 299 prenumeranter inte förnyat sina prenumerationer.
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Vi har inte lyckats med vårt mål att vid utgången av 2019 att ha 1500 prenumeranter. Vi har
lyckats värva 331 prenumeranter och antalet prenumeranter är 68 fler för nr 1 2020. Men
samtidigt har 299 prenumeranter inte förnyat sina prenumerationer.
Det positiva är att 203 prenumeranter är sådana som inte tidigare finns i vårt register.
Föreningens fondmedel
Fler reportage har beviljats ur reportagefonden och fler är på gång.
Digitaliseringsfonden har knappt behövt utnyttjas då vi inte behövde betala för digitaliseringen
till KB. Separat redovisning av samtliga fonder finns i anslutning till ekonomirapporten.
Bokmässan 2019
Styrelsen beslutade att delta på Bokmässan i Göteborg. En ansvarig utsågs och en arbetsgrupp
villig att arbeta på mässan bildades där det även ingick medlemmar utanför styrelsen.
Montern,som detta år var mindre än 2018, var snygg med tidningar, vepa och tavlor med gamla
omslag i ram. Montern var bemannad hela tiden och tidningar och prenumerationer erbjöds.
Många samtal hölls med mässdeltagare. Vi försökte även ha ett anförande av Patrik Pavlov om
sin bok Syriens tystade röster. På nätverkstans scen talade både Bengt Berg som läste ur sin
lyriksamling samt Markus Limmergård som höll ett anförande om yttrandefriheten på sociala
medier. Våra muntliga anföranden drunknade delvis i de större scenernas gigantiska
högtalaranläggningar.
Resultatet blev 80 sålda tidningar och 3 prenumerationer.
Vi bedömer att vi gjorde en bra planering och genomförande. Men insatsen 16000 kronor och
en jättestor arbetsinsats gav klent resultat. Styrelsen har mot bakgrund av detta beslutat att inte
delta i Göteborg 2020.
Vi har deltagit i februari 2020 på Folk och kultur i Eskilstuna. Många tog emot gratisex av
gamla nummer. Tre tidningar såldes men ingen prenumeration. Positivt att synas till en mindre
kostnad än på bokmässan.
Medlemsutveckling samt medlems- och prenumerantregistret
Medlemsantalet har minskat från 751 till 716. Henrik Linde har efter lång och trogen tjänst i 20
år avsagt sig ansvaret för medlems- och prenumerantregister. Styrelsen har påbörjat arbetet
med att hitta en datalösning baserat på Henriks register och beräknar att det blir klart till
sommaren.
För en folkets kultur
Det har inte funnits någon arbetsgrupp som arbetat speciellt med folkets kultur under det
gångna året. Tidskriften har haft en del artiklar utifrån temat. Enskilda medlemmar har arbetat
med olika kulturfrågor på lokal nivå. En kulturkonferens i Norberg planeras i mars 2020 av
Västmanland-Dalarna i samarbete med lokala föreningar. Inför denna konferens har
medlemmar uppmanats att skriva inlägg om vad vi lägger i begreppet Folkets kultur
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Försvar av yttrande- och tryckfriheten
I tidningen och på hemsidan har yttrande och tryckfriheten belysts i konkreta fall som Julian
Assange, Kraghaffären och andra aktuella frågor. Ett offentligt möte anordnades av FiBs
Stockholmsavdelning där olika delar av yttrande och tryckfriheten belystes. Det beskrivs i
Stockholmsavdelningens verksamhetsberättelse.
Antiimperialistiska frågor
Under året har frågan om Sveriges ratificering av FNs kärnvapenavtal tagits upp i flera
avdelningar.
I tidningen har antiimperialistiska frågor tagits upp. Stockholmsavdelningen har anordnat möte
kring dessa frågor.
Föreningsarbetet
I handlingsplanen tas upp att föreningens organisatoriska kapacitet är svag. Det gäller både
centralt och lokalt. Styrelseprotokoll har skickats ut till avdelningsordförandena.
Styrelsen tog sig an uppgiften att få igång arbetet i avdelning Väst och bjöd in till ett årsmöte
där VU närvarade. Inför mötet skickades brev ut och personliga kontakter togs. 5 av 131
medlemmar kom till mötet. Det blev en bra diskussion och en styrelse valdes.
Medlemsforum
På den nya hemsidan finns möjlighet till debatt för alla liksom på Facebook. Där finns också en
medlemsgrupp. Styrelsen har inte effektuerat stämmans önskan om ett medlemsforum på
hemsidan där endast medlemmar kan göra inlägg. Styrelsen har inte prioriterat den frågan.
Satirarkivet
Satirarkivets redaktion har under året utgjorts av Henrik Linde, Knut Lindelöf
och Robert Nyberg. Under året har en satirtecknare presenterats på en eller flera sidor
i varje nummer av tidningen av bildredaktören Karin Sunvisson.
Fem nya satirtecknare har under året lagts in i arkivet som nu omfattar trehundrafemtiofyra
tecknare. Karin Sunvisson och Karl Krantz är utsedda att vara redaktörer för satirarkivets
hemsida som kommer att förnyas.
Digitaliseringskommitténs arbete
Kommittén tillsattes av Styrelsen i maj 2017. Kommittén bestod inledningsvis av Pie Blume
(sammankallande), Eva Dahlman och Torbjörn Wikland samt Ulla Wennberg. Ulla blev dock
under 2018 tvungen att avstå från fortsatt aktiv delaktighet i Kommitténs arbete.
Under hösten 2019 adjungerades Karin Rosenqvist och Lill Sjöström för diskussioner om en
fest för att fira digitaliseringen. Styrelsen beslöt att avvakta med en sådan fest till nästa år då vi
har vårt 50 årsjubileum.
Digitaliseringskommitténs arbete upphörde i januari 2020 eftersom det uppställda målet hade
uppnåtts, dvs att i samarbete med Kungliga biblioteket, KB, genomföra en digitalisering av
FiB/K:s hela tidningsarkiv, fr o m det första provnumret i oktober 1971 t o m nu (och inkl. en
fortsatt digitalisering, tillsvidare).
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Digitaliseringskommitténs sista möte, i januari 2020, avslutades med ett förslag till Styrelsen
att efter fullgjort uppdrag upplösa denna Kommitté vilket också beslutats.
Kommittén har haft tre möten med KB och en hel del kontakt via mail och telefonsamtal. Det
var under lång tid osäkert om det skulle vara möjligt att genomföra digitaliseringen. Men i och
med att våra samarbetspartner så småningom insåg att tidskriften FiB/Kultufront ägs av en
ideell förening kunde en digitalisering genomföras inom ramen för ett redan upphandlat avtal
mellan Riksarkivet(RA) och KB. Som följd av denna sena ”nytolkning” av det aktuella avtalet
mellan RA och KB försvann också anledningen att söka en extern finansiering för
digitaliseringen av FiB/K som alltså kunde genomföras helt utan kostnad för föreningen FiB/K.
FiB/K är den första kulturtidskriften som har digitaliserats på detta sätt av KB och som därmed
har blivit tillgänglig för alla. Styrelsen bedömer att det delvis var tack vare det goda samarbetet
mellan KB och Digitaliseringskommittén som detta uppdrag kunde genomföras.
Ett flertal enskilda FiB-medlemmars bidrag med sina äldre och unika tidningsnummer är också
en viktig del bakom detta goda resultat.
Vid tidpunkten för stämmans beslut 2019 var det inte klart att denna digitalisering skulle kunna
ske via KB och att kommittén därför även skulle undersöka andra möjligheter. I dagens läge
när tidningen är digitaliserad är inte den frågan aktuell
De medel som har skänkts till digitaliseringsfonden övergår till FiB/K efter förfrågan av
givarna. Endast två givare har återtagit sina gåvor
Ekonomisk berättelse
År 2019 öppnade med ett plusresultat på 127 324 kr.
Året avslutas med ett minusresultat på 103 319 kr. Budgeterat underskott var 105 500 kr.
År 2018 använde vi 44 000 till prenumerantvärvning mot budgeterat 190 000
(varav upplagefonden 77 000 kr).
År 2019 använde vi 56 227 kr till prenumerantvärvning mot budgeterat 133 000 kr.
Citysäljs återvärvning av prenumeranter har kostat 32 825 kr. Ingen kostnad 2018.
År 2019 har redaktionella kostnader ökat med 138 000 kr jämfört med året innan. Vi har betalat
för honorar och bilder i en utsträckning vi inte gjort tidigare, men enligt de avsikter vi
presenterade i 2019 års handlingsplan. Reportagefonden har inte utnyttjats under 2019.
Redaktörsarvodet har ökat med 2 000 kr inkl. reseersättning per enkelnummer och vi har
betalat ut arvode för redigering av hemsidan hela 2019, ett arvode som infördes förra hösten.
Redaktören har också fått en egen budget på 40 000, varav hittills 21000 utnyttjats.
Momskostnaderna för tidningen (den del som inte är avdragsgill) har ökat pga de högre
kostnaderna för redaktör, bilder och honorar.
Provisioner och avgifter har ökat med 9000 kr från förra året, främst pga ny prissättning från
Tidsam vilket gör att vi i realiteten betalar för att få sälja tidningen i Pressbyråns butiker.
Likaså har vi fått in 6600 kr mindre i medlemsavgifter och ca 5000 kr mindre i gåvor.
Övriga kostnader är i huvudsak lägre än budgeten och har bidragit till att minusresultatet inte
blivit större.
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Ökade kostnader för satsningen på tidningen skulle inte vara något problem om upplagan
därmed hade höjts. Men så har inte hänt och prenumerationsintäkterna har sjunkit med 75000
kr från 2018
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Folket i Bild/Kulturfront
kf

EKONOMISK RAPPORT per 31 december 2019
Tillgångar och skulder
31 december 2018

Anläggningstillgångar

31 december 2019
0

0

623 570
143 454
330 682
1 097 706

614 481
105 491
330 615
1 050 587

41 400
50 264
37 250
−7 566
121 348

0
46 084
46 680
20 817
−4 147
109 434

Summa tillgångar

1 219 054

1 160 021

Skulder
Externa:
Leverantörsskulder
Förutbetalda prenumerationer
Fakturerade prenumeranter
Summa externa skulder
Interna:
Förutbetalda medlemsavgifter

−45 290
−400 977
−48 942
−495 209

−80 883
−427 621
−46 052
−554 556

−102 600

−104 000

Summa skulder totalt

−597 809

−658 556

Finansiella tillgångar
Bank Marginalen, sparkonto
Bank Nordea, Plusgiro
Bank Nordea, fondkonto
Omsättningstillgångar
Momsfordran 2018
Momsfordran 2019
Kundfordringar
Förutbet.kostn/Upplupna intäkter
Observationskontot

EGET KAPITAL

501 465

Ändamålsbestämda medel
Reportagefond
Upplagefond
Bildfond
Digitaliseringsfond
Aktivitetsfond avdelningar
Summa
Balanserat eget kapital
Vid periodens början
Periodens resultat
Vid periodens slut

63 896
80 651
6 364
179 398
17 236
347 545

1/1 2018

146 377
127 324
273 701

Summa eget kapital

621 246
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66 720
68 515
214
178 398
17 236
331 083

1/1 2019

273 701
−103 319
170 382
501 465

utg.2020

för 2020

Folket i Bild/Kulturfront/kf

RESULTATRAPPORT per 31 december 2019
Reviderad 2020-01-19

INTÄKTER

Budget

Utfall

helår 2019

KOSTNADER

Budget

per 20191231

Tidningen

Utfall

helår 2019 per 20191231

Tidningen

Prenumerationsintäkter(varav startpren 15346 kr)

−210 000

−204 461

Tidningsförsäljn återförsäljare

750 000
15 000

13 078 Distribution & porto

−150 000

−141 339

Tidningsförsäljning ombud+övriga

30 000

44 578 Redaktionella kostnader(varav webred 55000 kr)

−507 000

−510 814

−11 000

−17 502

−3 000

−2 958

−881 000

−877 074

−30 000

0

−6 000

−7000

−5000

0

−41 000

−7 000

−45 000

−43 600

−30 000

−24 082

−5 000

−4 793

−8 000

0

−12 000

−8 972

−5 000

3 544

−11 000

−11 558

Annonsintäkter

2 500

Intäkter inbundna årgångar

4 000
801 500

Medel från reportagefond

675 044 Tryckerikostnader

0 Provisioner & avgifter återförsäljare
4 370 Inbindning årgångar 2019
737 070

30 000

Medel från bildfond

6 000

Medel från digitalfond

5 000
41 000

0 Reportagekostnader (fr. reportagefonden)
7 000 Bildinköp (fr Bildfonden)
0 Kostnader finanisierade av digitaliseringsfonden
7 000
Föreningen

Medlemsavgifter 723 st (714=underlag delegatantal)150 000
Gåvor:Folkets Presstöd mm
Bokbord JM-seminariet

70 000
0
220 000

144 600 Lokalhyra Skarpnäck
73 141 Resekostnader styrelse-&VU-möten
420 Resor ordförandekonferens
218 161 Bidrag till lokalavd. (fr aktivitetsfond)
Stämma 2019, netto
JM-seminariet 14 april, nettoöverskott

Medel från aktivitetsfond

8 000

0 Julutskick med bok
- gåva från FIB-juristerna till julutskicket

6 300
−116 000

−83 161

Prenumerantvärvning
Medel från upplagefond

60 000

12 136 Provisioner återvärvning Citysälj
Övriga kostnader (annonser,bokpremier)
Från upplagefonden

Ränteintäkter

4 200

−32 825
−73 000

−11 266

−60 000

−12 136

−133 000

−56 227

Marknadsföring, löpsedlar inkl. distribution

−22 000

−15 661

Marknadsföring, övrig(släppfest,banners)

−4 500

−1 703

−13 000

−16 108

−39 500

−33 472

3 911
Övrig marknadsföring

Bokmässan 2019

Internetkostnader
Satirarkivet
Websid. Fib.se - serverhyra
- övrigt hemsidan

−500

−335

−4 000

−5 130

−5 000

−864

−9 500

−6 329

−7 600

−6 122

−7 500

−6 532

−3 200

−3 220

Övriga administrativa kostnader
Kontor & adm. Inkl.bokföringsprogram o porto
Summa intäkter

1 134 700

978 278 Bankavgifter inkl. Swish-avgifter
Arkiveringskostnader Arb.rörelsernas Arkiv

Summa kostnader
Periodens resultat

−1 240 200 −1 081 597 Medlemsavg.FSK, Demokratipiloterna,Tidskriftsv.Väst, −1
Arkab
900

−2 460

−20 200

−18 334

1 240 200

−1 081 597

−105 500
Budgeterat

−103 319
Utfall

Summa kostnader
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Föreningens fondmedel 2019
Föreningen disponerar över fem fonder för olika ändamål, där särskilda regler för upag gäller.
Reportagefonden: "Vi har lagt en grund för ap kunna lyoa och spela en större roll.
Då är det nödvändigt ap kunna göra de vikXga Sverigereportagen. Jobb som kräver mycket Xd,
arbete och sakkunskap." (från fondbildningen 2015)
Upag beslutas av kassör+två ledamöter som ej ingår i redkom.
Tillgångar 1/1 2019
Inkomna bidrag 2019
Utbetalt för reportage 2019
Saldo 31/12 2019

63 895
2 825
0
66 720

Upplagefonden, insamlade bidrag med syoe ap öka den prenumerade upplagan.
Beslut om upag tas av VU eller styrelsen eoer begäran från prenumerantvärvningskommipén.
Tillgångar 1/1 2019
80 650
Inkomna bidrag 2019
0
Utbetalt 2019
12136
Saldo 31/12 2019
68 514
Digitaliseringsfonden, insamlade bidrag med syoe ap digitalisera Folket i Bild/Kulturfront
från starten 1971 och ge medlemmarna möjlighet ap direkt och enkelt få Xllgång Xll
vår samlade utgivning via en skyddad internetlösning (text ur insamlingsuppropet 2017)
Beslut om upag tas av kassören + och yperligare en styrelseledamot eoer
begäran från digitaliseringskommipén.
Tillgångar 1/1 2019
Inkomna bidrag 2019
Utbetalt 2019
(återbetalt bidrag)
Saldo 31/12 2019

179 398
0
1 000
178 398

AkXvitetsfonden, uppräpad genom överföring av medel från nedlagda Afghanistansolidaritet med syoe ap stödja lokalavdelningarna i deras utåtriktade akXviteter.
Beslut om upag tas av föreningsansvarig + kassören eoer begäran från lokalavdelnng.
Tillgångar 1/1 2019
Inkomna bidrag 2019
Utbetalt 2019
Saldo 31/12 2019

17 236
0
0
17 236

Bildfonden, inkomster från försäljning av föreningens konst, även medlemsbidrag,
med syoe ap köpa in ny konst/illustraXoner för publicering i Xdningen.
Ingen försäljning har skep under året pga brist på konstverk i lager.
Kostnader för bilder ingår numera i redaktörsbudgeten.
Tillgångar 1/1 2019
6 364
Inkomna bidrag 2019
850
Utbetalt 2019
7 000
Sid 15
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Inkomna motioner 1-4
Motion nr 1: Fasta inslag och tydlighet i tidningen
Tidskrifter och veckotidningar har i allmänhet en viss struktur och uppbyggnad , som står sig
under en längre tid. Vissa inslag är stående eller ofta återkommande. Kännetecknande är ett
visst mått av överskådlighet, som gör det lätt för den trogne läsaren att orientera sig.
Folket i Bild har ett fåtal stående/ofta förekommande inslag. Titt som tätt sker ommöbleringar i
tidningsmaterialet och införs förändringar i upplägget. Läsaren har svårt att orientera sig eller
genast förstå vad som motiverar vissa texter.
Parollen ”För en folkets kultur” har fått en alltmer undanskymd plats i tidningen. I parollen
torde ingå det tillägg som gjordes till avsnitt 4 Tidningen i stämmomaterialet för år 2015,
nämligen att i tidningen skulle ingå ”Inslag av förströelse, roliga saker, kanske korsord, knåp
och knep, barnmaterial, kåserier, (kultur)historia och folkbildande material i lättsam form”.
Korsordet, kanske det enda inslaget enligt ovan, försvann utan förvarning med nr. 10 år 2019
(redaktörsbyte då) och hade inte återinsatts i julnumret, där det naturligtvis skulle ha passat
ypperligt.
Avslöjande och djuplodande social- och andra reportage à la Lubbe Nordströms Lort-Sverige
från år 1938 finns inte i Folket i Bild. Det är en bok som ännu inte fallit i glömska och som på
sin tid öppnade samhällets ögon för den bostadsnöd som rådde bland landets breda folklager.
Det goda socialreportaget som djärvt och utan skygglappar går till botten med att skildra de
många gånger allt uslare och osäkra levnads- och arbetsvillkoren för vanligt folk, det vi kallar
folket, borde vara en självklarhet i dagens Folket i Bild.
Med väl genomtänkta fasta inslag i tidningen, där föreningens tre paroller ingår utan att någon
av dem behandlas styvmoderligt, skulle innehållet lättare kunna planeras och balanseras.
Läsaren skulle ha lättare känna igen sig och bli förtrogen med tidningen.
Nya grepp och experimenella textillustrationer bör ej gå ut över läsbarheten. Tydlig kontrast
mellan text och ev. bakgrundsfärg/bakgrundsmotiv måste finnas.
Folket i Bilds redaktörer har i perioder avlöst varandra med oroväckande korta mellanrum.
Det är givet att varje nytillträdd redaktör vill sätta en viss egen prägel på tidningen och ska
kunna göra det. Men ramar och strukturer bör finnas som en vägledning för redaktören
(ensamanställd på tidningen). Det bör på sikt kunna underlätta arbetet, förbättra tidningen
och ge stadga åt redaktörskapet.
Vi föreslår
- att tidningen får fler fasta inslag och att de tre parollerna ingår i de fasta inslagen.
Styrelsen är ytterst ansvarig.
- att varje nytillträdd redaktör får möjlighet ta del av det tidningen står för samt av tidigare
fattade beslut och dokument, som berör tidningsarbetet. Ombesörjs av utsedd ansvarig.
- att varje text ska gå lätt att läsa. I första hand svart text på vit botten.
Sid 17

Avdelningen Västmanland-Dalarna 2020-02-15
Styrelsens utlåtande:
Motionen tar upp ett övergripande problem med tidningen och ytterst ledningen av arbetet, den
arbetande redaktören. Vi har alla som målsättning att få en tidning som uppfyller motionärens
krav på en återspegling av vår tre paroller. Men också skapa en bredare folklig tidning med
inslag av förströelse som till exempel korsordet .
Frågan är då hur vi uppnår detta . Först måste vi gå till den verklighet som vi arbetar under.
Merparten av arbetet med tidningen är obetalda insatser allt från korrektur, texter, bilder,
illustrationer. I undantags fall betalas det ut arvode. Under sådana arbets- villkor måste vi
ständigt ta vara på de resurser vi har tillbuds. Nu när personen som sammanställde korsordet
ville sluta och vi inte har pengar att erbjuda, står vi oss slätt. Vi har inte glömt korsordet utan nu
söker vi efter någon annan som skulle göra detta arbete obetalt eller för en ringa betalning.
När det gäller strukturen i en tidning som antal fasta sidor, fasta medarbetare osv. förändras
detta över tid och så måste det vara i en tidning. En tidning är en organism som ständigt måste
vara i rörelse för att kunna känna av stämningar och fånga upp frågor som berör läsarna. Det
finns inga direktiv som skapar en ökad upplaga utan det handlar om en fingertoppskänsla för
arbetet. När det gäller inriktning av arbetet handlar det snarare om val av redaktör. Vi måste
välja en redaktör som vi tycker ”ligger i fas” med FIB, s plattform och om det inte fungerar, får
vi söka efter en ny redaktör.
I skrivande stund arbetar redaktören och redaktionskommittén i en konstruktiv och positivt
klimat som vi givetvis hoppas kommer att ge resultat i en ökad upplaga.
Motionären skriver om oron inför det snabba redaktörsbytena och det stämmer att det är ett
problem. Men återigen är det den pressade ekonomiska situationen vi arbetar under som är
orsaken till de återkommande redaktörsbytena. Redaktörens arbete är dessutom både tungt och
omfattande till sin karaktär.
När det gäller motionens tre krav anser vi att den första att-satsen är besvarad i texten ovan.
När det gäller det andra kravet informeras givetvis den nya redaktören om FiBs grundvalar och
tidigare fattade beslut.
Det tredje kravet om formgivningen skall vi informera formgivaren om era synpunkter om
läsbarhet. Återigen ingen fråga man beslutar om på ett årsmöte
Med dessa svar föreslår styrelsen att motionen avslås i sin helhet.
Motion nr 2: Försvar av yttrande- och tryckfriheten
FiB/K har försvar av yttrande- och tryckfriheten som en av sina tre paroller. I den svenska
tryckfrihetens historia finns flera exempel på lägen, då utländska makter utövat påtryckningar
mot Sveriges regering med syfte att förmå regeringen att undertrycka spridning av vissa för den
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främmande makten misshagliga uppgifter och opinionsyttringar. Nazitysklands framgångsrika
agerande under andra världskriget är välkänt och resulterade bl.a. i beslag på tidningar utan
rättegång. Sovjetunionen försökte, dock utan framgång, under 1970-talet introducera nya
folkrättsliga principer som skulle göra det förbjudet att bedriva solidaritetsarbete i andra länder
till förmån för fängslade dissidenter i östblocket; man ville att sådant skulle anses som otillåten
”inblandning” i andra länders inre angelägenheter.
Det senaste exemplet är Kinas handlande i fallet som rör den i Kina frihetsberövade svenske
bokförläggaren och författaren Gui Minhai och de påtryckningar mot Sverige och svenska
medier som den kinesiska regeringen utövar genom en synnerligen aktiv "diplomati". Ett
axplock ur vad som förekommit:
* Svenska medier kallas till möten på Kinas ambassad där de undfägnas med nedsättande
uppgifter om Gui.
* Ambassaden kräver ursäkt av public service-mediet SVT.
* Ambassaden hotar att vidta ytterligare åtgärder mot Sverige med anledning av att Sveriges
kulturminister deltog vid utdelningen av Svenska PEN:s Tucholskypris till Gui.
För närvarande finns det inget som tyder på att Kinas utrikesförvaltning kommer att upphöra
med försöken att på detta sätt utöva påverkan på det svenska samhället på olika nivåer: den
politiska, i opinionen och (sannolikt) den ekonomiska.
Medieorganisationen Utgivarna har tagit upp denna allvarliga situation och nyligen föreslagit
att den svenska regeringen nu bör lyfta frågan om Kinas agerande till EU-nivå, och
tillsammans med övriga demokratiska EU-länder kraftfullt protestera mot alla former av
angrepp mot pressfriheten. I en debattartikel i DN den 26 januari beskriver tryckfrihetsexperten
Nils Funcke Kinas agerande mot Sverige på det här området som att ”vi hängmöras”.
FiB/K bör, i mycket högre utsträckning än nu, uppmärksamma och ta ställning mot främmande
makters, och inte bara Kinas, försök att med sådana metoder påverka opinionsbildningen i
Sverige. Därigenom försvarar vi vår egen yttrande- och tryckfrihet och minskar risken för att vi
på olika sätt – till exempel genom självcensur – begränsar vårt eget utrymme för fri cirkulation
av information och yttranden.
Mot bakgrund av det nu sagda yrkar vi att stämman uttalar sitt stöd för
1) att tidningen under det kommande året i artiklar och annat material bör uppmärksamma Gui
Minhais situation och inom ramen för sina resurser verka för att kraven på hans frigivning får
starkt stöd;
2) att tidningen under det kommande året i artiklar och annat material bör uppmärksamma och
ta ställning mot det slag av försök från den kinesiska regeringens sida att påverka
opinionsbildningen kring Gui Minhai som vi hittills har sett exempel på och som eventuellt kan
komma att fortsätta framöver;
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3) samt att tidningen under det kommande året i artiklar och annat material bör identifiera,
uppmärksamma och ta ställning mot eventuella försök av andra främmande makter att genom
påtryckningar mot svenska myndigheter och medier påverka opinionsbildningen i Sverige.
Berlin och Stockholm i februari 2020
Ingemar Folke

Svante Svensson

Margareta Zetterström

Styrelsens utlåtande:
Folket i Bild står för att Sverige skall vara neutralt i förhållande till olika stormakter. Som en
liten nation skall vi ha goda relationer till alla länder. Vi skall vara vaksamma mot alla länders
försök att påverka och styra opinionen i Sverige.
När det gäller Gui Minh Hai kan man inte hänvisa till vårt försvar för yttrande och tryckfrihet
då det rör hur svensk lagstiftning tillämpas och hur den inverkar på svenska förhållanden. Det
Gui Minh Hai anklagas för handlar inte om något han gjort i Sverige. Vi ser därför inte att det
finns skäl att från vår sida särskilt behandla Gui Minh Hai. Vi kommer naturligtvis att bevaka
frågan om Gui Minh Hai ur ett journalistiskt perspektiv och enskilda skribenter är välkomna att
skriva om och diskutera Gui Minh Haifallet i tidningen.
Med detta anser vi att motionen skall avslås.
Motion nr 3: ”Fyra små ord”
I röd skrift presenteras våra tre paroller i redaktionsrutan för tidningens pappersupplaga. Dock
något avvikande från de inte helt överensstämmande skrivningarna i föreningens nu gällande
program och stadga, men med ett märkligt tillägg; de fyra små orden ”och med start 1934”.
Det är lite höljt i dunkel när det här tillägget skrevs in i redaktionsrutan. Klart är att det funnits
där under de senaste åren. Men jag kan inte påminna mig något beslut eller ens någon debatt i
föreningen om de här orden. De förefaller fritt och personligt uppfunna. Således är det lite
svårt att tolka deras betydelse. Närmast till hands ligger att koppla dem till Karl Kilboms start
av veckotidning och förlag ”Folket i Bild”, vilken förvisso är en av våra inspirationskällor.
Men lika viktig är Föreningen Kulturfront, som bildades 1935 och utgav två tjocka tidskriftsnummer under 1936. En initiativtagare var litteraturkritikern och poeten Erik Blomberg, som i
en intervju i Social-Demokraten 1936 förklarade att föreningen bildats av personer ”fyllda av
känslan att det måste skapas en front mot kulturfientliga strömningar, som göra sig allt starkare
i världen”. En uppgift som förefaller lika aktuell nu, med tanke på det rådande världsläget.
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Naturligtvis kan det finnas andra skäl till dessa små ord. Med tanke på det bittra öde som
drabbade Kilboms tidning, efter att socialdemokraterna köpte den för att senare sälja den till
Bonniers där den omvandlades till s k herrtidning, finns anledning att vara försiktiga med dessa
kopplingar, vilka antyder en historisk kontinuitet. I avvaktan på en redogörelse med
uttömmande förklaring om detta till synes onödiga tilläggs tillkomst från föreningsstyrelsen i
sitt motionssvar föreslås
att orden ”och med start 1934” utgår ur redaktionsrutan i tidningen.
Uppsalaavdelningen av föreningen Folket i Bild / Kulturfront
gm Dennis Zackrisson,Protokollsekreterare vid avdelningens årsmöte

Styrelsens utlåtande:
1.Stämman ska inte besluta om detaljfrågor i tidningen.
FiB/K har verkligen sina rötter i gamla Folket i Bild. Det gäller både den första tiden 1934-36
och den följande tiden 1936-1962. Den andra perioden har visserligen en del särdrag (Esselte
åtog sig att producera tidningen samtidigt som arbetarrörelsens representanter fick full kontroll
över både innehåll och distribution).
2. Det var just den senare perioden som gjorde Folket i Bild till en del av folkrörelse-Sverige
med en jätteupplaga under en stor del av utgivningen. Det gör att Dennis (och andra) inte
förstår varför FiB/K fick en flygande start 1971-72.
3. Motionen klargör inte historien om FiB/Kultufront respektive FIB/Aktuellt. Jan Myrdals
mycket smarta kupp att köpa namnet Folket i Bild för 1 krona fick Bonnier att alltför sent inse
att de blivit dragna vid näsan. DÄRFÖR skapar de FIB/Aaktuellt och blickar vid lanseringen
tillbaka mot gamla Folket i Bild för att locka köpare/prenumeranter. Fib/Aktuellt har dock inget
att göra med Folket i Bild/Kulturfront och dess historia.
4. Visst kan man lyfta fram Kulturfront under dess korta utgivning på 1930-talet - men det blir
fel att låta det gå före den masspridda tidningen Folket i Bild på sin tid.
Styrelsen föreslår avslag på motionen

Motion nr 4: Förbättrad rapportering av imperialismen i tidningen
FIB har tre paroller. Betydelsen av de olika parollerna påverkas av händelser i Sverige och i vår
omvärld. Vi menar att parollen om antiimperialism och artiklar om imperialism är särskilt
viktiga nu pga.:
•

•
•

Ökad risk för storkrig och kärnvapenkrig. The Bulletin of Atomic Scientist har dragit
fram legendariska ”Doomsday Clock” till 100 sekunder före kärnvapenkrig, närmare än
någonsin.
USA har sagt upp TNF-avtalet om kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar.
USA har sagt upp JCPOA-avtalet med Iran och hotar Iran och andra länder med krig.
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•
•
•
•
•

Imperialiststödda statskupper och statskuppsförsök sker i Latinamerika
I Mellanöstern pågår flera krig där främst USA-imperialismen spelar en viktig roll.
Utrikesdeklarationen visar tydligt att Sverige är en nära allierad till det främsta
imperialistlandet USA.
Risken för stora krig i Sverige har ökat genom värdlandsavtal och försvarsavtal med
USA.
Sverige deltar i demonisering av USA:s motståndare, vilket vilseleder befolkningen och
minskar insikten om att Sveriges säkerhetspolitik försämras.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen i Stockholmsavdelningen att rapporteringen om
imperialismens krig och politik både ökar och förbättras.
Styrelsen för Stockholmsavdelningen av Folket i Bild Kulturfront

Styrelsens utlåtande:
Vi instämmer med motionens argumentation för varför det är viktigt att belysa
antiimperialismen i tidningen.
Vår uppfattning är att det görs men vi har också tidningens andra paroller att ta hänsyn till.
Motionen tar inte upp vad som inte varit bra och vad som ytterligare behövs.
Vi yrkar därför avslag på motionen.
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Förslag till Handlingsplan för kommande stämmoperiod
Antiimperialismen
En av Folket i Bild/Kulturfronts paroller är Antiimperialism. Sedan 1990-talet hotas
världsfreden främst genom USA:s och Natos aggressiva upprustning och framflyttning av
militära positioner samt hot, undergrävande verksamhet, sanktioner och krig mot andra länder.
Denna imperialistiska politik syftar till totalt världsherravälde och tar sig bland annat uttryck i
inringning av Ryssland och Kina, samt underkuvande av ett stort antal mindre länder och
plundring av deras resurser – till exempel genom illegitima regimskiften.
Den första frågan är hotet om bruk av kärnvapen, som är ett av imperialismens
påtryckningsmedel. Världens folk och många länder har därför i decennier krävt förbud mot
kärnvapen. Sedan mer än 50 år har Sverige drivit kamp mot kärnvapen nationellt och
internationellt. Sedan 1963 gäller riksdagens beslut att Sverige inte ska ha kärnvapen.
USA har satt press på Sveriges regering med krav på att Sverige inte ska ratificera det FNavtal om kärnvapenförbud som vårt land antagit tillsammans med 121 övriga länder. Svenska
politiker tenderar att ge efter för dessa påtryckningar och sopa kärnvapenfrågan under mattan.
Vi arbetar vidare på att kräva att regeringen ratificerar kärnvapenavtalet.
Den andra uppgiften är att slå vakt om Sveriges alliansfrihet och verka för avspänning i vårt
närområde och goda relationer med länder i vår närhet, däribland Ryssland. Vi avvisar bestämt
svenskt medlemskap i krigsalliansen Nato. Redan Sveriges nuvarande helt USA-anpassade
utrikespolitik och den äventyrliga försvarspolitiken med hemliga försvarsavtal, värdlandsavtal
och omfattande övningar baserade på värdlandsavtalet, öppnar för kärnvapen och innebär en
stor risk för vårt lands säkerhet.
En tredje uppgift är att kräva stopp för Sveriges deltagande i imperialistiska krig och intriger –
inklusive det militära deltagandet i Afghanistan och Irak samt fientlig inblandning i länder som
Syrien och Venezuela.
FN-stadgans artikel 2:4 säger: "Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser
avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella
integritet, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål." Sveriges
traditionella utrikespolitik har alltsedan andra världskriget grundats på FN-stadgan och
folkrätten, i vårt eget intresse som liten stat.
En svensk och internationell enhetsfront för fred och mot imperialistisk aggression idag måste,
förutom förbud mot kärnvapen, ha som sitt främsta mål att försvara folkrätten och det
nationella oberoendet. Det ser vi som den övergripande frågan och där kan FIB/Kulturfront,
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såväl i lokalavdelningarna som i tidningen, föregå med gott exempel. Vi är nästan ensamma
som rörelse att inte falla i fällan att stödja begreppet och företeelsen Responsibility to Protect,
med dess "humanitära interventioner". Vi går inte in i diskussioner om de förment negativa
egenskaperna hos olika suveräna staters statsledare som ett argument för intervention, invasion
och ockupation.
Dessa frågor bör lyftas fram i tidningen och i avdelningarnas lokala arbete.
Folkets Kultur
Parollen för en folkets kultur behöver klargöras och förtydligas vad den betyder i den tid vi nu
lever . Den sammanhänger med synen på nationen och det nationella oberoendet. Vi bör
klargöra vari vår syn på kulturen skiljer sig från Svrigedemokraternas, vilka de stora frågorna
är som skiljer folkets kultur från herrarnas och vilka grupper ska vi förena oss med. Ett
studiematerial bör tas fram för studier i föreningen.
Yttrande- och tryckfrihet
Det finns flera stora frågor som rör yttrande- och tryckfriheten. Det gäller regelverk för
uppladdning på internet, copyrightfrågor och frågan om s.k. utlandsspionage. Under året bör
dessa frågor fortsatt belysas. Det gäller frågor om förtal och kränkningar och när de bedöms i
förhållande till yttrande och tryckfrihet. Tryckfrihetsfrågorna i sociala medier och digitala
forum bör belysas.
Föreningens arbete
Föreningens arbete baserar sig på våra grundläggande paroller mot antiimperialism, för en
folkets kultur och för yttrande och tryckfrihet.
I föreningens arbete och i vår tidning arbetar vi med detta som grund. Sedan kan vi ha olika
åsikter i frågor som vi inte behöver dela. Vi är inget politiskt parti som driver en speciell linje.
I varje läge får tidningen skriva om angelägna frågor runt alla våra paroller. Vi vill få till stånd
en öppen och livlig debatt i de frågor som är angelägna för folket i vårt land.
Huvudfrågorna under 2020 är att bygga upp vår organisation och spegla detta i vår tidning. Vi
tror att det behövs studier och breda diskussioner för att dra till oss nya människor och läsare.
Vi behöver hitta nya arbetsformer utöver appellmöten och flygblad. En viktig fråga för det
kommande året är att styrelsen ser till att blåsa liv i avdelningar som behöver det under året.
Arbetet i avdelningarna koncentreras till att få spridning på vår tidning och dess innehåll.
Tidningens överlevnad hänger på att det finns aktiva lokalavdelningar. Arbetet som bedrivs ska
värderas i förhållande till tidningen och dess spridning.
Styrelsen ser inget behov av ett forum endast för medlemmar. Diskussionen i viktiga frågor kan
föras på hemsidan av alla våra läsare.
Arbetet med att bygga upp ett prenumerant och medlemsregister ska vara färdigt till sommaren
2020 då Henrik Linde lämnar från sig ansvaret.
Tidningen
Prenumerantantalet är i nuläget stabilt men vi har inte uppnått målet för 2019 1500
prenumeranter. Vi har med rådande läge trots allt en god ekonomi. Vi kan inte arvodera
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uppdrag i någon större utsträckning. Räknat på antalet sidor under ett år kan uppskattningsvis
endast 35 av 576 sidor vara arvoderade.
Vi ska under året se till att utnyttja reportagefonden och även ersätta andra inslag och bilder
utifrån våra förutsättningar. Men vi måste hela tiden hålla kontakt och uppmuntra folk som vill
skriva utan arvode för att tidningen ska överleva.
Vi ska vara vaksamma på att vi inte får ett A och ett B-lag.
För att få bättre ekonomi krävs bidrag i form av prenumerationer och ekonomiska bidrag. Vi
föreslår också en höjning av medlemsavgiften och översyn av prenumerationspriser.
Tidningens innehåll avgör spridningen. Där måste redaktionskommitté och redaktör arbeta
aktivt med att få idéer och bidrag och bygga upp kontaktnät.
Redaktionskommittén är en arbetsgrupp som gör grundjobbet och det är svårt att ta in fasta
medarbetare som inte kan närvara vid två möten per månad. Det begränsar det geografiska
urvalet och ställer större krav på redaktionen att hålla kontakter med övriga landet. Vi har
lämnat idén om nätbaserade möten – det kräver god teknik och god hörsel vilket båda är en
bristvara.
Gatuförsäljning ska fortgå och uppmuntras liksom försäljning hos återförsäljare.
Löpsedlar ska finnas.
Under året ska möjligheten utredas att ha både en tryckt och en digital version av FiB då alltfler
läser på nätet – främst yngre människor. En arbetsgrupp bör tillsättas för att belysa frågan vad
gäller arbete och kostnader.
Hemsidan
För att öka trafiken till hemsidan måste vi sprida kännedom om hemsidan mer systematiskt på
facebook. Varje ny publicering borde annonseras i våra två officiella grupper; Hangarounds och
Folket i Bild (med röda rivkanten) nertill. Fibbare bör också producera fler debatterande
dagsaktuella artiklar till hemsidan, det drar läsare.
Bokmässan
Vi kommer inte att delta på bokmässan i Göteborg. Utvärderingen visar att det inte är värt den
stora satsningen. Vi kan delta vid mindre kulturevenemang.
FiB /K 50-årsjubileum
50 årsjubileet som infaller nästa år ska firas med ett stort seminarium över FiBs historia. Det
kan läggas i anslutning till stämman i april 2021.

Prenumerantvärvning
Handlingsplan för prenumerationsvärvning 1 april 2020 – 30 april 2021
Under perioden 1 april 2020 till den 30 april 2021 bedriver vi en prenumerationskampanj.
Grunden för kampanjen är ett erbjudande om Startprenumeration – 4 nummer för 100 kr eller
ett gratisexemplar av tidningen. Vi erbjuder också de som tar en prenumeration på tidningen att
ge bort en motsvarande hel- eller halvårs prenumeration till vän eller anhörig. Vi kommer också
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att ge våra medlemmar en möjlighet att ge bort en startprenumeration till personer som man
tror kan vara intresserad av tidningen.
För att få folk att uppmärksamma vårt erbjudande kommer vi att använda oss av vår hemsida,
Facebook och utbytesannonser.
Utbyte av annonser
1 april 2020 – 30 maj 2020
Skickar ut erbjudande om utbytesannonser till drygt 130-tal tidskrifter/tidningar/bloggsidor.
Hur många tidningar/tidskrifter nappar på vårt erbjudande?
Hur många når dessa tidningar/tidskrifter?
Hur många prenumeranter/gratisex som detta genererar är oklart. Men 25 prenumeranter och
25 gratisex är inte otänkbart.
Kostnad annonser 3000 kr
Kostnad gratisex 25 x 24 kr = 600 kr.
Total kostnad 3600 kr.
Erbjudande på vår hemsida (och Facebook)om prenumerationer
1 april 2020 – 30 april 2021
Vi hoppas på 150 prenumeranter.
De som besöker Facebooksidan går förhoppningsvis vidare till hemsidan.
Kostnad 0 kr.
Annonsering i lokal och övrig media
1 april 2020 – 30 april 2021
I samband med att vi har ett lokalt reportage skall vi annonsera i lokal media.
Vi skall också prova att annonsera i media som har den typ av läsare som kan tänkas läsa Fib.
Totala kostnaden 15 000 kr.
Citysälj
1 sept 2020 – 31 mars 2021
Citysälj får 900 utgångna prenumeranter för 2017–2019.
Citysälj värvar 100 prenumeranter.
Totala kostnaden ca 25 000 kr
Julklapp
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Vid jul kommer vi att uppmana prenumeranter och medlemmar att värva prenumeranter.
Vi värvar 25 prenumeranter.
Prenumerationer att ge bort
Kostnad för prenumeration att ge bort för de som tecknar en prenumeration är osäker. Det
hänger på vilken kategori som vi värvar.
Uppskattad kostnad 10 000 kr
100 startprenumerationer som medlemmar kan ge bort.
Kostnad 20 000 kr.
Totala kostnaden ca 30 000 kr.
Folder
3000 st foldrar där vi marknadsför våra erbjudanden.
Kostnad 1200 kr.
Totala kostnad för hela kampanjen
Summa 74 800 kr
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Folket i Bild/Kulturfront

FÖRSLAG TILL BUDGET 2020

kf
INTÄKTER

Budget 2019 Utfall 2019 Budget 2020 KOSTNADER

Tidningen

Budget 2019 Utfall 2019

Budget 2020

ca 80 nya nto Tidningen

Prenumerationsintäkter 750 000

675 044

710 000

Tryckerikostnader

−210 000

−204 461

−205 000

Tidningsförsäljn återförsäljare

15 000

13 078

13000 Distribution & porto

−150 000

−141 339

−160 000 portohöjning

Tidningsförsäljning ombud mfl

30 000

44 578

33000 Redaktionella kostnader

−507 000

−510 814

−490 000 red,layout,hemsida,momskostn.

−11 000

−17 502

−3 000

−2 958

−2 700

−881 000

−877 074

−872 700

−6 000

−7000

0

Annonsintäkter

2 500

0

Intäkter inbundna årgångar

4 000

4 370

801 500

737 070

6 000

7 000

30 000

0

25 000 Reportage finansierade av Reportagefonden
−30 000

0

−25000

5 000

0

2 000 Kostnader finansierade av Digitaliseringsfonden
−5 000

0

−2000

−41 000

−7000

−27000

(inkl. gamla årgångar)

Medel fr Bildfonden
Medel fr Reportagefonden
Medel fr Digitaliseringsfonden

1200 Provisoner och avgifter återförsäljare
3000 Inbindning årgångar
760 200

0 Bildinköp finansierade av Bildfonden

−15 000 Tidsam=förlust

Föreningen
Medel från aktivitetsfond

Medlemsavgifter

8 000

150 000

0

144 600

5000 Aktivitetsbidrag avdelningar

−8 000

0

−5000

Lokal Skaprnäck

−45 000

−43 600

−43600

Resekostnader styrelsen och VU

−30 000

−24 082

−25000

145000 Resor ordförandeträffar
Stämma 2019/2020 netto

Gåvor

70 000

73 141

Övriga intäkter: Bokbord 2019

4 200

0

3 911

420

−4793

−5000

−8 972

−10000

72000 Kulturbidrag JM-sem.2019/bok fr sem.2020−5 000
Julutskick bruttokostnad

Ränteintäkter

−5 000
−12 000

−116 000

−83 161

12136

−10000

−100000

−11 266

−15000

6 300

0 Prenumerantvärvning
−73 000

Återvärvning Citysälj, provisioner
60 000

−1400 Lansering bok JM-sem.

−11 558

4200 - bidrag fr FIB-Juristerna 2019

Annonser, gratisex m fl kampanjer

Medel från upplagefond

3 544

−11 000

−32 825

50000 Kostnader finansierade av upplagefonden−60 000

−12 136

−50000

−133 000

−56 227

−65000

−22 000

−15 661

−18000 portohöjning

−4 500

−1 703

−13 000

−16 108

−39 500

−33 472

−27000

−500

−335

−500

Hemsidan fib.se serverhyra bet.t o m 15/5 2020
−4 000

−5 130

Marknadsföring övrigt
Löpsedlar inkl. distribution
Övrigt: Släppfest,banners mm
Bokmässan 2019/lokala mässor 2020

−1000
−8000 varav Eskilstuna: 4000

Internetkostnader
Satirarkivet

Support hemsidan

−2500 7 mån.

−5 000

−864

−6000

−9 500

−6 329

−9000

Kontor & adm,bokf.program,porto

−7 600

−6 122

−6500 portohöjning

Bankavgifter

−7 500

−6 532

−6600

Arkiveringskostnader Arbark

−3 200

−3 220

−3200

Medlemsavg: FSK,Dem.piloterna,TVV,Arbark−400

−2 460

−2960

−18 700

−18 334

−19260

−1 240 200 −1 081 597

−1 119 960

Övriga administrativa kostnader

Summa intäkter

978 278

1 063 400

Summa kostnader

−1 240 200−1 081 597

1 134 700

−1 119 960

Periodens resultat

−105 500 −103 319

−56 560 Summa kostnader
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Valberedningens förslag till ledamöter i Folket i Bild/K:s styrelse och revisorer 2020
Styrelsen föreslås bestå av 10 ledamöter varav 3 suppleanter.
Ordinarie ledamöter
Karin Rosenqvist, Stockholm, omval
Jonny Mauritz, Uppsala, omval
Peter Ekström, Nora, nyval
Jan Fredriksson, Helsingborg, omval
Bror Kajsajuntti, Luleå, omval
Markus Limmergård/Jönköping, omval
Eva Wernlid, Stockholm/Skarpnäck, omval
Suppleanter
Karin Schibbye, Stockholm, nyval
Pie Blume, Stockholm/Rönninge, nyval
Jan Mellring, Nynäshamn, omval
Ordförande
Karin Rosenqvist, omval
Kassör
Jonny Mauritz, nyval
Revisorer
Gunnar Johansson, Stockholm, omval
Matz Söderlund, Gävle, omval
Revisorssuppleanter
Hans Jivander, Uppsala, omval
Knut Linderlöf, Uppsala, omval
Förslaget innehåller tre nya namn, men alla tre har tidigare gjort insatser för FiB/K. Peter
Ekström, Nora, var layoutredaktör och journalist på Folket i Bild/Kulturfront mellan 1979-85
och var rektor för Örebro konstskola till 2020; Pie Blume, Stockholm, tidigare
styrelseledamot och en av de drivande från FiB/K för genomförandet av KB:s digitalisering
av tidningen; Karin Schibbye, tidigare Riksantikvarieämbetet, har deltagit i arbetet i FiB/K:s
monter under Bokmässan i Göteborg.
Valberedningen 2019:
Eva Myrdal, Stockholm (sammankallande)
Lars-Ivar Juntti, Stockholm
Dan Kotka, Uppsala
Kenneth Lundgren, Örnsköldsvik
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