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Föreningen Folkets Hus i Lysekil 113:e verksamhetsår
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Föreningen har varit medlem i Riksorganisationen Folkets Hus & Parker och också deltagit aktivt
i dess regionala arbete. Föreningen har också varit medlem i Bohusläns Föreningsarkiv, Lysvinds
ek. förening, Folkteatern i Göteborg samt Näringslivscentrum i Lysekil.
Möten
Föreningen höll sin årsstämma den 7 april 2014 i Folkets Hus Lysekil.
Styrelsen har haft 7?? protokollförda möten under året.

Personal
Folkets Hus är indelat i följande resultatenheter med tillhörande personal per den 31/12:
Fastigheten/Fasta hyresgäster
Biografen
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Kiosk/servering
Kultur och utställningar
Förvaltning
Fastighetens verksamhet och skötsel inkl. servering:

Biograf

Förvaltning

Vaktm./lokalvård:

Ann-Sofie Aronsson t.o.m 16 juni 2014
Calle Fjällstål fr.o.m 10 juli 2014
Ilona Marquardt

Maskinist:

Petrus Munther t.o.m juni 2014
Axel Boman
William

Kassa/kiosk:

Sanna Vårda
Lina Mellgren
Nadja Nielsen
Amanda Eriksson

Föreståndare:

Vakant

Fasta hyresgäster
Fasta hyresgäster har under året varit, Lysekils Arbetarekommun,
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Lysekils Metallorkester, Lysekils Musikcenter, Svenska
Kommunalarbetarförbund Pensionärer (SKPF), Aktiva Seniorer, Mix Megapol, Bahusia och
Unict i Lysekil. Lasses Foto, som regelbundet hyr lokal i Folkets Hus. Tillkommit under året har
ABF som har hyrt in sig i källaren med musikverksamhet
Samlingslokaler
Uthyrningsverksamheten i våra samlingslokaler har minskat något jämfört med 2013..
Verksamheten riktar sig i huvudsak till film-, kurs-, kultur- och mötesverksamhet samt olika barnoch ungdomsaktiviteter. Föreningen har en låg och ekonomisk överkomlig hyrestaxa till
föreningar och allmänhet.
Våra samlingslokaler har använts för olika aktiviteter över 250 tillfällen under året.. De mest
frekventerade lokalerna är Folkan bio/teater, Forum, Lilla salen, Sjöstjärnan och Sjöborren.
Investeringar/underhåll
Projektor och server har kompletterats under året. En ny server,
Bidrag med hälften från SFI. Projektorn som

98000 kr har införskaffats.
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Konferens och mötesverksamhet
Folkets Hus bedriver samlingslokaler för möten, konferenser och utbildningar.
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 ABF, Strandflickorna, Hotel Lysekil, Thores Konditori, Konsum
Rosviksgatan, Luna Café, Restaurang Old House Inn, Restaurang Rosvik samt Café Kungsgatan.
Totalt såldes det kaffe med tillbehör för 87 889 kr. ( 45 725 kr år 2012) Inköpskostnaderna för
caféservering uppgick till 58 387 kr. (41 465 år 2012)
Biograf Folkan
Filmvisning vid biograf Folkan har pågått under året med cirka 4 visningar per vecka.
Vi har haft ungefär lika stor publiktillströmning under året som 2012.
Cafébion fortsätter att vara mycket populär. Sex filmer visades under våren och fem under
hösten. Priset är 80 kr och inkluderar även fika med hembakat.
Under året uppgick biointrädena till 955 371 kronor. ( 916 759 kr år 2012).
Till detta kommer godisförsäljningen som uppgått till 156 719 kr. (208 746 kr år 2012).
Besöksfrekvensen vid biografen Folkan under de senaste nio åren är följande:
År
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Antal besök
13 338
10 333
11 745
11 639
10 314
13 836
7 929
12 165
11 233
11 557

Medelbesök/föreställning
47,9
42,8
53,4
45,2
42,8
53,0
34,0
53,0
45
43

Övrig filmverksamhet
På biograf Folkan bedriver också Lysekils Filmstudio sin verksamhet där ett flertal 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.
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Vid flertal tillfällen under året har Lysekils bildningsförvaltning och Gymnasiet valt att visa
skolbio på Folkan.
Dessutom har företag i Lysekils kommun valt att ha kundevent på Folkan.
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.
Lysekils kommuns kulturpris 2010 har under de senaste åren sporrat oss att arbeta vidare och
utveckla vår kulturella plattform i Lysekil. Föreningen arbetar med egna program och ofta i
samarbete med en eller flera lokala föreningar. Våra digitala visningar är sedan flera år etablerade
och omtyckta. Genom dessa förflyttar vi evenemang från världens kulturmetropoler till
kulturmetropolen Lysekil.

Vi kan konstatera att det är ett stort utbud av olika aktiviteter i våra lokaler, allt från möten,
studier, föreläsningar till musik, teater, data-LAN, utställningar och film. Huset är kommunens
riktiga kulturhus!

Under året har föreningen arrangerat ett flertal kulturprogram:
Såsom Queen-konsert, Anno 1790 maratonvisning, Barnteater Gittan och Gråvargarna, Jesus
Christ Superstar, Olle Vier Brillen, Balett Eseralda, Led Zeppelin, Frank Gunnarsson, Görel
Crona, Barnteater i Parksnäckan, Jenny Lindkonsert (samarbete med Bohus Malmön), Robbie
Williams, Barnteater Fam. Svängsson, Tages 60-tal, Monica Robersson, Barnteater Lill-Zlatan.
Under året har Folkan visat direktsända Operaföreställningar från Metropolitan och Kungliga
Operan i undgefär samma omfattning som föregånde år. Rigoletto, Fransesca de Rimini,
Esmeralda (balett), Eugen Onegin, Tosca och Falstaff
Utställningar
Under året visade vi utställningar Monica Z, Färgglad, Karl Chilcott
Ekonomi
Föreningen redovisar ett ekonomiskt överskott för år 2013 efter avskrivningar med 94 843
kronor.
Föregående års bokslut som redovisade ett underskott på 893 932 kr
Styrelsen har löpande informerats om den ekonomiska situationen och har föreslagit olika
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framtida åtgärder för att minska kostnaderna och framförallt öka intäkterna.
Intäkterna under året uppgår till 2 950 048 kronor (2 972 046 år 2012)
Kostnaderna under året uppgår till 2 695 738 kronor (3 643 249 år 2012) före avskrivningar.
Avskrivningar i fastigheten har gjorts med 32 000 kronor.
Avskrivning av inventarier har gjorts med 18 635 kronor.
Se separat ekonomisk redovisning med balans- och resultatrapport
Föreningens föreståndare lämnade oss i april. Den ekonomiska situationen var mycket prekär
samtidigt som bokföringsunderlag saknades för perioden april 2012 till april 2013. Styrelsen har
fått ta ett stort ansvar för att få ordning på ekonomin och bokföringen.
Styrelsen har målmedvetet arbetat med att minimiera kostnaderna för att kunna uppnå ekonomisk
balans. Tack vare frivilliga insatser från alla i styrelsen har vi kunnat bedriva verksamheten utan
att tillsätta föreståndartjänsten. Alla arbetsuppgifter som tidigare gjorts av denne har fördelats till
ledamöterna samt vaktmästaren och vi har lyckats med att bedriva i stort sett motsvarande
verksamhet som tidigare. Kostnaderna har vi minskat med 27 % (ca 1 000 000 kr). Intäkterna har
vi kunnat hålla på nästan samma nivå trots att verksamhetsbidraget från kommunen minskat.
För att klara likviditeten under året har vi dels fått uppta ett företagslån inklusive checkkredit med
350 000 kr samt erhållit förskott på nästkommande års verksamhetsbidrag med 200 000 kr.
Föreningens soliditet vid årsskiftet är 8 % och likviditeten 86 %.
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 700 000
kr vilket är en sänkning från 804 000 kronor år 2011 resp från 744 000 kr år 2012.
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