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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Föreningen Folkets Hus i Lysekil 110:e verksamhetsår
Styrelsens berättelse
Styrelsen för föreningen Folkets Hus i Lysekil u.p.a. får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2010.
Styrelsens sammansättning
Ordförande:
V. Ordförande:
Sekreterare:
Ledamöter:

Suppleanter:

Revisorer:
Suppleanter:
Valberedning:

Kent Fredriksson
Ingemar Skarstedt
Ulrika Biltinge
Per Ekstedt
Ragnhild Eikemo
Peter Ahlberg
Lars-Erik Johansson
Jan-Erik Andersson
David Sandberg
Anna Ferm
Harald Holmgren
Klas-Göran Henriksson
Kerstin Jungebro
Vakant
Bo Andersson
Anne-Marie Söderström
Bernt Ortner

Peter Ahlberg avsade sig styrelseuppdraget via e-post den 20 aug 2010 och vid fyllnadsval på
halvårsstämman den 23 nov 2010 invaldes Anna Ferm som ordinarie ledamot.
Vid styrelsens sammanträden har också föreståndaren Ronnie Winsnes deltagit som adjungerad
ledamot med bl.a. ansvar för den löpande verksamheten samt den ekonomiska redovisningen.
I tur att lämna sitt uppdrag är följande ordinarie ledamöter:
Ulrika Biltinge, Ragnhild Eikemo, Ingemar Skarstedt och Anna Ferm
Föreningen har varit medlem i Riksorganisationen Folkets Hus & Parker och också deltagit aktivt
i dess regionala arbete. Föreningen har också varit medlem i Lysekils Musik och Teaterföring,
Bohusläns Föreningsarkiv, Lysvinds ek. förening, Konstfrämjandet Västra Götaland, Folkteatern
i Göteborg samt Näringslivscentrum i Lysekil.
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Möten
Föreningen höll sin årsstämma den 13 april 2010 i Folkets Hus Lysekil.
Styrelsen har haft 10 st protokollförda möten under året.
Föreningen höll också extrastämma den 23 november 2010 då budget och verksamhetsinriktning
för 2011 beslutades.
Personal
Folkets Hus är indelat i följande resultatenheter med tillhörande personal per den 31/12:
Fastigheten/Fasta hyresgäster
Biografen
Kiosk/servering
Kultur och utställningar
Förvaltning

Fastighetens verksamhet och skötsel inkl. servering:
Vaktm./lokalvård:
Ann-Sofie Aronsson
Ilona Marquardt
Biograf

Maskinist:

Kassa/kiosk:

Förvaltning

Föreståndare:

Jimmy Johansson
Eric Fredriksson
Ture Karlsson (t o m aug 2010)
Kent Fredriksson (inhoppare)
Evelin Kjellberg
Sofia Broman (fr o m maj 2010)
Emil Jansson (fr o m maj 2010)
David Winsnes (t o m aug 2010
Oscar Olofsson (t o m aug 2010
Fredrik Olausson (inhoppare)
Anna Ferm (inhoppare)
Ronnie Winsnes

Dessutom inkallas extra personal/styrelse till scen- och publikarbete samt servering vid olika
evenemang.
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FASTIGHETEN FOLKETS HUS
Fasta hyresgäster
Fasta
hyresgäster
har
under
året
varit,
Lysekils
Arbetarekommun,
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Lysekils Metallorkester, Lysekils Musikcenter,
Internationella klubben, Svenska Kommunalarbetarförbund Pensionärer (SKPF), Aktiva
Seniorer, Mix Megapol och Unict i Lysekil. Glädjande är också att Viktväktarna valt att lägga sin
verksamhet i Folkets Hus där de regelbundet hyr lokal en gång/vecka.
Samlingslokaler
Uthyrningsverksamheten i våra samlingslokaler har minskat något jämfört med 2009, vilket vi
tror är en effekt av det ekonomiska samhällsläget. Verksamheten riktar sig i huvudsak till film-,
kurs-, kultur- och mötesverksamhet samt olika barn- och ungdomsaktiviteter. Samlingslokaler är
viktiga för demokratins upprätthållande. Alla skall ha rätt till en bra mötesplats och inte vara
avhängiga att det kostar för mycket att hyra. Därför bedriver föreningen även fortsättningsvis en
låg och ekonomisk överkomlig hyrestaxa till föreningar och allmänhet.
Våra samlingslokaler har använts för olika aktiviteter vid 498 tillfällen, vilket resulterar i att våra
samlingslokaler används vid ca 1,4 tillfällen/dag o. år. De mest frekventerade lokalerna är Folkan
bio/teater, Forum, Lilla salen, Sjöstjärnan och Sjöborren.
Fastigheten Kungsgatan 30--32
Fastigheterna vid Kungsgatan 30–32 såldes i maj 2010. Ägarbytet skedde den 2 aug 2010.
Investeringar/underhåll
Ett omfattande renoveringsarbete av biooch teatersalongen Folkan utfördes
under maj/juni 2010. Alla stolar byttes
ut och antalet platser minskades från
240 till 187. Bakersta raden byttes ut till
dubbelsoffor (s k loveseats) och främre
raden kan idag enkelt anpassas för 4
rullstolar med plats på sidorna för
kompis alternativt ledsagare. På två av
mittenraderna finns också plats att ställa
rullstolar i ytterändarna av raderna.
Mingelytan framför scenen gjordes
större och hela salongsgolvet slipades
och lackades innan de nya stolarna
monterades. Vissa målningsförbättringar
gjordes också i samband med ombyggnationen.
Mycket av arbetet utfördes av inhyrda hantverkare, men demontering och källsortering av de
gamla stolarna samt lagning av golvet innan slipning utfördes av Folkets Hus personal samt delar
av styrelsen.
Totalt uppgick renoveringen till ca 800 000 kronor.
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En del av den fortsatta planen för
Folkan är att förse bion med digital
projektor samt 3D-enhet. Detta för
att säkerställa filmvisningar även i
framtiden. Som vi sett under 2010
ersätts analog film med digital i en
allt högre takt, och utan digital
projektor kommer vi inte att kunna
visa film i framtiden. Föreningen
tog därför erbjudandet från Folkets
Hus och Parker sommaren 2010 att
köpa begagnad projektor från Norsk
Kino, för installation under våren
2011.
I september 2010 sökte vi stöd hos Svenska Filminstitutet gällande halva kostnaden (ca 250 000
kr) och till vår stora glädje fick vi i november besked om att vi var en av sjutton (46 ansökte)
biografer som beviljats stöd till investeringen.
Konferens och mötesverksamhet
Folkets Hus bedriver samlingslokaler för möten,
konferenser och utbildningar. Under året har samarbetet
med Strandflickorna inneburit en ökad bokning av
konferenser av skilda slag.
Verksamheten riktar sig framförallt till föreningar,
skolor, företag och kommunen. Vid konferenser erbjuds
full service både med AV-utrustning som ljud och bild,
dataprojektor m.m. samt förtäring med kaffe, vatten,
smörgåsar, konditorivaror och frukt.
Folkets Hus samarbetar bl a med Thores Konditori,
Konsum Rosviksgatan, Luna Café, Restaurang Old House Inn, Restaurang Rosvik samt Café
Kungsgatan som är behjälpliga på olika sätt vid evenemang samt serveringar.
Totalt såldes det kaffe med tillbehör för 77 291 kronor.
Biograf Folkan
Filmvisning vid biograf Folkan har pågått hela året med 4–5 visningar per vecka.
Under sommaren visade föreningen film varje kväll, och ibland visades även två filmer/kväll.
Filmutbudet under 2010 var sämre än tidigare år vilket innebar vikande publiksiffror. Under året
märkte vi alltså tydligt av övergång från analog till digital filmproduktion. De analoga
filmkopiorna minskade kraftigt i antal vilket medförde att vi många gånger fick film långt efter
premiärerna eller inte alls.
Cafébion fortsätter att vara mycket populär, även om vi under 2010 såg en minskning av antalet
besökande. Fem filmer visades under våren och fem under hösten och besöksantalet 2009 var i
genomsnitt 56 personer/föreställning. Priset är 70 kr och inkluderar även fika med hembakat.
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Publiktillströmningen till de öppna visningarna har minskat kraftigt i jämförelse med 2009, vilket
naturligtvis inneburit att intäkterna också minskat mycket. Under året uppgick biointrädena till
583 883 kronor. Till detta kommer godisförsäljningen som uppgått till 155 936 kronor brutto. För
biografens del innebär det en minskning med ca 605 000 kr brutto jämfört med året 2009.
Besöksfrekvensen vid biografen Folkan under de senaste sju åren är följande:
År
04
05
06
07
08
09
10

Antal besök
13 338
10 333
11 745
11 639
10 314
13 836
7 929

Medelbesök/föreställning
47,9
42,8
53,4
45,2
42,8
53,0
34,0

Övrig filmverksamhet
På biograf Folkan bedriver också Lysekils Filmstudio sin verksamhet där totalt 11 filmer har
visats under året. Föreningen har ett drygt hundratal medlemmar. Filmurvalet är något smalare än
vid ordinarie visningar på biografen och kompletterar våra egna filmprogram på ett bra sätt.
Totalt inbringade dessa filmvisningar 28 920 kronor.
Vid fem tillfällen under året har Lysekils bildningsförvaltning och Gymnasiet valt att visa skolbio
på Folkan.
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Kulturaktiviteter
Föreningen har en utstakad och långsiktig strategi att vara Lysekils kommuns naturliga val som
kulturhus och är sedan några år tillbaka en mycket aktiv spelare på den kulturella arenan.
Föreningen arbetar med egna program och ofta i samarbete med en eller flera lokala föreningar.
I juni 2010 genererade vår kulturella gärning att vi tilldelades Lysekils kommuns kulturpris 2010.
Motiveringen till att vi tilldelades priset var:
”Lysekils Folkets Hus förening har i mer än 100 år varit en välbesökt mötesplats för föreningar
och organisationer. Det har framförts spännande och underhållande teater- och
musikföreställningar, intressanta konstutställningar har ställts ut samtidigt som det kontinuerligt
vistas biograffilm på biografen Folkan. Föreningens engagemang för barn och ungdomar har
lockat dem till huset.
Lysekils Folkets Hus var bland de första i landet att anamma den moderna digitala tekniken för
att kunna visa bland annat operaföreställningar direkt från Metropolitan”.
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Under året har föreningen arrangerat följande olika kulturprogram:

Datum

Evenemang - Live

100207
100210
100226
100327
100329
100520
100526
100716
100803
100904
100912
101005
101005
101006
101007
101027
101027
101109
101201
101201
Totalt

Pettson
Musikträff/konsert (Musikskolor närområdet)
Barnteater (Lysekils stadsbibliotek)
Earth Hour (Lysekils kommun)
The Roy Orbison story
Schtunk 123 (Lysekils kommun – högstadiet)
Dansshow (Lysekils kommun – Gymnasiet)
Nina och Marcus (plats: Stadsparken)
Jenny Lind-konsert
Föreläsning Ola Skinnarmo (Havsfest)
FiliokusFredrik
Barnteater Digga dig (Lysekils kommun)
Bildvisning/föreläsning (Lysekils fotoklubb)
Dan Victor
Cafékonsert (Musikskolan)
Barnteater (Lysekils kommun)
Bokens dag
Nappen Pappen
Theresa Indebetou Band
Nils Landgren o Bohusläns Big Band (Tonerna de gå)

Antal besökande
30
150
135
27
131
160
705
350
36
63
61
87
73
17
155
180
140
32
11
245
2788
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Datum

Evenemang - Digitalt

100109
100116
100206
100322
100411
100501
100824
100911
100918
101002
101009
101023
101113
101204
101211
101218
Totalt

Rosenkavaljeren (Met)
Carmen (Met)
Simon Boccanegra (Met)
Hamlet (Met)
Läderlappen (Kungl operan)
Armida (Met)
Kommunals 100-årsfest (Globen)
Elektra (Kungl operan)
Cirkus Cirkör (Studio Acusticum, Piteå)
Svansjön (Kungl operan)
Rhenguldet (Met)
Boris Gudonov (Met)
Don Pasquale (Met)
Den Girige (Dramaten)
Don Carlos (Met)
Barbara Hendricks (Met)

Antal besökande
43
181
52
16
11
32
43
7
19
52
29
16
46
32
20
32
631
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Utställningar
Under året visade vi fyra av Folkets Hus och Parkers ambulerande utställningar. Vi visade
utställningen Warhol 80 under tiden 8 – 19 feb i Folkans foajé, barnutställningen Henri Matisse i
Forums foajé 8 – 26 mars, utställningen Seven Wonders i Folkans foajé och salong 27 sept – 9
okt samt den stora barnutställningen Mattemagi i Forum under perioden 29 nov – 8 dec.

Styrelsen kan konstatera att det är ett stort utbud av olika aktiviteter i våra lokaler, allt från
möten, studier, föreläsningar till musik, teater, utställningar och film. En allt större del av det
kulturella utbudet utgörs av digitala livesändningar som opera, konserter, baletter och teater.
Huset är kommunens riktiga kulturhus.
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Ekonomi./. hänvisning till bifogad sifferredovisning.
Föreningen redovisar en ekonomisk förlust för år 2010 efter avskrivningar med 674 365 kronor.
Den största orsaken till förlusten är Folkans dåliga resultat. Tillsammans med minskad
kioskförsäljning minskade bruttointäkterna med ca 605 000 kr jämfört med 2009. En annan orsak
till underskottet är försäljningen av fastigheterna på Kungsgatan 30 och 32. Redan i slutet av
2009 avflyttade en av hyresgästerna och under våren 2010 flyttade även en andra hyresgäst,
vilket påverkade hyresintäkterna negativt. Dessutom betalas hyreskostnader i förskott och
räkningar för driftkostnader i efterskott, vilket fick till följd att intäkterna från fastigheterna
upphörde fr o m juli, medan däremot räkningarna fortsatte att komma en bit in på hösten.
Vidare har vi efter att fritidsgården flyttat haft betydligt lägre hyresintäkter i huset p g a att
lokalerna från och till stått outhyrda men även på grund av det faktum att
fritidsgårdsverksamheten genererade en intäkt avseende själva verksamheten till huset.
Även under detta år har värmekostnaderna varit mycket höga p g a kall vinter.
Omsättningen under det gångna året blev 2 902 005 kronor.
Avskrivningar i fastigheten har gjorts med 32 000 kronor.
Avskrivning av inventarier har gjorts med 20 000 kronor.
Lånebilden är följande per den 31/12-10:
Swedbank Hypotek AB
-1 688 346 kronor
Swedbank Hypotek AB
- 609 402 kronor

Ränta 3,57 % Rörlig
Ränta 3,38 % Rörlig

Likviditeten i föreningen visar på ett nyckeltal med 1,83 (183 %) och soliditeten med 22 %.
Folkets Hus är försäkrad i Trygg-Hansa/ FHP medlemsförsäkring
Brandförsäkringsvärdet är fullvärde.
Lösa inventarier och varor är försäkrade till betryggande belopp.
Uppdragsersättning
Folkets Hus har fått stöd att driva allmänna samlingslokaler från Lysekils kommun med 804 000
kronor. Vilket innebär att 28 % av föreningens omsättning utgjordes av kommunal
uppdragsersättning.
Av föreningens totala omsättning har 479 882 kronor gått till stat och kommun i form av
personalens skatter samt arbetsgivareavgifter.
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Slutord och inför framtiden
Så var ännu ett verksamhetsår till ända. 2010 var det ömsom vin ömsom vatten, det mest
glädjande var att vi på nationaldagen tog emot Lysekils kommuns kulturpris.
Men året förde med sig mindre glädjande ämnen, besökande till biografen som under år 2009
under ökade 32% minskade igen under året mycket beroende på att det var svårt att få populära
filmer att visa. Vi var t.ex. tvungna att stänga en vecka under hösten för att det inte fanns någon
film att visa. Detta fenomen har vi nu förhoppningsvis kommit förbi genom att vi har installerat
en toppmodern digital projektor med möjlighet att visa film i 3D.
Föreningen redovisar en ekonomisk förlust för år 2010 efter avskrivningar med 674 365 kronor.
Orsakerna till detta kan utläsas i den ekonomiska redovisningen. Förhoppningen för 2011 är
emellertid ljus. Vi ser redan effekter av att vi installerat digital projektor och besöksantalet till
Folkans filmer är bättre hittills i år än motsvarande period 2009.
Att Folkets Hus verkligen är stadens kulturhus trots vikande besöksunderlag visar följande
sammanfattning. Antal biobesökare 7929, cafebio 560,besökande på liveföreställningar 2 788, på
digitala sändningar 631 besökande. Till de siffrorna skall också läggas besökande till
utställningar mm.
När styrelsen nu ställer sina platser till förfogande vill vi återigen framföra ett varmt tack till vår
duktiga personal som på ett utmärkt sätt skött sina arbetsuppgifter under året. Vi vill även tacka
våra samarbetspartners, gäster och kunder, ingen nämnd och ingen glömd. Styrelsen framför
också ett tack till Lysekils kommun för den ekonomiska uppdragsersättningen som tilldelats oss
för driften.

Lysekil i april 2011

Kent Fredriksson

Ingemar Skarstedt

Lars-Erik Johansson

Ragnhild Eikemo

Ulrika Biltinge

Per Ekstedt

Anna Ferm
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