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Kulturstöd 2007 - Kompletterande bidragsansökan
till beviljat kulturstöd 2007 från föreningen Popcorn
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Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
att avslå föreningen Popcorns ansökan om ytterligare stöd med 40 000 kr till
tidigare beviljat stöd till filmfestivalen Popcorn 2007.
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Bakgrund

Föreningen Popcorn ansöker om utökat stöd med 40 000 kr till filmfestivalen
Popcorn som är planerad att äga rum i februari 2008 på Södra Teatern i
Stockholm. Popcorn ansöker även om 40 000 kr vardera från Stockholm stad
och Riksteatern.
Kulturnämnden beviljade 2007-05-24 föreningen Popcorn kulturstöd till tillfällig verksamhet med 90 000 kr för musikfilmfestivalen Popcorn som från
början skulle äga rum hösten 2007 samt till kringaktiviteter i form av filmvisningar och klubbverksamhet våren 2007.
2007-06-28 inkom föreningen Popcorn med en anhållan om att få använda
det ovan nämnda stödet till en filmfestival med inriktning på temat humor.
Föreningen meddelade samtidigt att filmvisningarna under våren 2007 genomförts som beräknat. Och att tid och plats samt budget för festivalen i övrigt
var oförändrad. Ansökan beviljades av kulturnämnden 2007-09-14.
Företrädare för föreningen har därefter meddelat förvaltningen att festivalen
med den nya inriktningen kommer att flyttas fram till första helgen i februari
2008.
Föreningen Popcorn har nu kommit in med en ansökan som gäller anhållan
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om ytterligare bidrag från kulturnämnden med 40 000 kr för filmfestivalen
med temat humor. Föreningen skriver i sin ansökan att den nya inriktningen
och upparbetningen av ett nytt program har blivit mer kostsamt än beräknat. I
och med att festivalen flyttades fram, som var en följd av svårigheten att hitta
nya sponsorer, så har även personalkostnaderna ökat. Popcorn skriver att de
har lagt ner mycket arbete på att kontakta tänkbara sponsorer men att det hittills inte varit tillräckligt fruktbart. Förutom lönekostnader och uteblivna
sponsorintäkter har även kostnaderna för att hyra lokalerna på Södra Teatern
blivit högre än tidigare år.
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Förvaltningens synpunkter

Popcorn beskriver att de har försökt at hitta andra inkomstkällor bland annat
har de sålt specialvisningar till företag och initierat andra typer av samarbeten
men det har inte räckt till för att täcka upp inkomstbortfallet av tidigare sponsorpengar. Popcorn uppger också att, om inte ytterligare stöd eller andra alternativa inkomster kommer in, så står föreningen nu inför en svår finansiell
situation där Popcorn kan bli tvungen att lägga ner hela sin verksamhet.
Förvaltningen har tidigare bedömt att Popcorns verksamhet med musikfilmfestival på hösten och filmvisningar under våren har varit intressant för länets
invånare. Även den nya inriktningen ansåg förvaltningen var intressant under
förutsättning att den genomfördes inom ramen för tidigare beviljat stöd.
Förvaltningen anser att föreningen Popcorn redan har fått göra stora ändringar i sin planerade verksamhet jämfört med vad som gällde vid nämndens första beslutstillfälle. Kulturnämnden har också som grundprincip att inte ge
kompletterande stöd till en organisation som fått beviljat ett tillfälligt kulturstöd.
Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att kulturnämnden
avslår föreningen Popcorns ansökan om utökat stöd till filmfestivalen
Popcorn 2007.
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