Riktlinjer 7 %-fonden
7%-fonden är en solidarisk fond som hjälper avdelningarna att utveckla och framtidssäkra
verksamheten på den egna avdelningen på ett sätt som även gynnar hela organisationen.
När fonden bidrar till biografernas utveckling stärks också avdelningarnas förmåga att bidra
tillbaka till fonden. 7%-fonden har haft flera olika namn, men är den fond till vilken alla
Folkets Bios avdelningar för närvarande betalar 7 % av sina biljettintäkter från sina öppna
visningar.
Riksstyrelsen fattar beslut om bidrag över 200 000 kr. Riksstyrelsen har delegerat till
arbetsutskottet att fatta beslut om bidrag under 200 000 kr som är av icke-principiell
karaktär. På medlemssidan hittar du protokoll från tidigare möten med riksstyrelsen och
arbetsutskottet. Där finns även ett kalendarium över kommande möten med riksstyrelsen
och arbetsutskottet. Arbetsutskottet behöver ha ansökan senast en vecka före mötet.
Ansökan mejlas till fonden@folketsbio.se. Vid oförutsedda händelser som omfattas av
7%-fonden men som kräver en akut insats kan ansökan göras retroaktivt. I dessa fall ska en
anmälan om händelsen göras till s tyrelseordf@folketsbio.se inom två veckor efter
händelsen. En komplett ansökan ska sedan lämnas in så fort alla uppgifter som krävs för
ansökan är kända (t.ex. kostnad, medfinansiering m.m.).
Endast Folkets bios avdelningar kan ansöka om medel ur 7 %-fonden.
Kongressen fattar beslut om 7 %-fonden som sådan, alltså om övergripande villkor
gällande fonden och om (tillfälliga) undantag från de allmänna riktlinjerna.
Fondens medel är begränsade och kan i de flesta fall bara täcka en del av biografernas
utvecklingskostnader. Därför är det viktigt att också ta hjälp av andra medfinansiärer, som
kommun, region och Svenska Filminstitutet. Du har större chans att få bidrag från 7
%-fonden om du har medfinansiering.
Bidrag kan bl.a. ansökas för:
●

utveckling av verksamheten

●

teknik och inventarier

●

kurser och utbildningar (exempelvis maskinistkurser; kolla i första hand FB:s egna,
återkommande maskinistkurser innan du planerar en egen kurs)

●

resor och konferenser som bidrar till ökad kompetens, (t.ex. för att delta i Europa
Cinemas konferenser, BUFF osv.)

●

övriga samarbeten som gynnar hela organisationen

Notera även:
●

vid större ansökningar kan utbetalning komma att ske först när fakturor inkommit

●

helt eller delvis outnyttjade bidrag betalas tillbaka till fonden

Tänk på:
På en biograf händer det att saker och ting går sönder eller börjar brinna, vilket medför
oförutsedda kostnader. Innan du söker bidrag för att täcka sådana utgifter bör du ta reda på
om skadan i själva verket är ett försäkringsärende. Se regelbundet över alla försäkringar
och anmäl alla skador till försäkringsbolaget.
Ansökningsblanketten uppdaterades 2019 och finns här.
Fyll i den noga och se till att du skickar med alla bilagor som krävs.
Om ansökan beviljas bör bidraget användas inom sex månader. I övriga fall fryser bidraget
inne och avdelningen får vid behov göra en ny ansökan senare.
Beviljat bidrag ska r edovisas till f onden@folketsbio.se inom utsatt tid (inom två månader
efter avslutat projekt). Redovisningsblankett hittar du här.
Här kan du se e
 xempel på ansökan till 7%-fonden.

