
 

Protokoll årsmöte för OFI 2022-03-11 

1. Årsmötet öppnades av ordförande Thomas Nilsson 

 

2. Val av mötesfunktionärer  

Till mötesordförande valdes Madeleine Harby Samuelsson och till mötessekreterare valdes 

Annica Wallenborg Flynn. Till justerare valdes Anna Klöble och Åke Holm. 

 

3. Årsmötets behöriga utlysande  

Årsmötet utlystes digitalt inom den angivna tiden enligt stadgarna.  

Årsmötet konstaterade att årsmötet är behörigt utlyst enligt stadgarna.  

 

4. Årsmötet fastställde röstlängden till de vid årsmötet närvarande medlemmarna 

 

5. Godkännande av dagordningen 

Styrelsen anmäler en punkt om att den nytillträdda verksamhetschefen behöver ha tillgång 

till ett betalkort.  

Årsmötet godkände dagordningen med detta tillägg under övriga frågor. 

 

6. Thomas Nilsson redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2021 samt de olika samarbeten 

som OFI genomfört under 2021 med andra parter och organisationer.  

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.  

Bokslutet för 2021 redogjordes av Lotta Skärberg. 

Årsmötet beslutade att lägga bokslutet till handlingarna. 

Patrik Luth redogjorde för revisionsberättelsen för 2021. 

 

7. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

8. Fastställande av årlig medlemsavgift 

Styrelsens redogjorde för förslag om att höja avgiften till 19 000 kr per medlem och år. Detta 

enligt med beslut fattat vid höstmötet 2020. 

Årsmötet beslutade bifalla att medlemsavgiften är 19 000 kr per medlem och år. 

 

9. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer  

Årsmötet beslutade att ersättningen till styrelseledamöter och revisorer förblir oförändrad 

2022. Ersättningen uppgår till 999 kr per år som kan tas ut om den egna regionen så tillåter. 

 

10. Fastställande av verksamhetsplan  

Thomas Nilsson redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022.  

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2022 i enlighet med förslaget. 

 

11. Fastställande av budget 

Lotta Skärberg redogjorde för styrelsens förslag till budget inför 2022. 

Årsmötet beslutade att fastställa budgetför 2022 i enlighet med förslaget. 

 



12. Val av ordförande på 1 år 

Årsmötet valde Thomas Nilsson som ordförande på ett år. 

 

13. Val av ledamöter på 2 år 

Årsmötet valde Tomas Rydsmo, Hans-Olov Furberg, Anna Sjödin samt Peter Carlsson på två 

år. 

 

14. Val av två revisorer på 1 år och en revisorssuppleant på 1 år 

Årsmötet valde Patrik Luth till revisorer på ett år. 

Årsmötet valde Erik Engsbråten till revisorssuppleant på ett år. 

Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att kompletteringsvälja en revisor på ett år. 

 

15. Val av tre ledamöter i valberedning på 1 år 

Årsmötet beslutade att välja Patrik Luth och Anders Ahlström till valberedning på ett år. 

Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att välja ytterligare en till person till 

valberedningen. 

 

16. Redovisning och eventuella val och nomineringar av föreningens representanter i olika 

arbetsgrupper och samrådsorgan 

Årsmötet utsåg representanter till nedanstående arbetsgrupper och samrådsorgan: 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR: Nanna Nilsson  

 

Styrgruppen för rektorsutbildningen: Gunilla Frykensjö Björnfoth. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsens i uppdrag att komplettera med verksamhetschef Annica 

Wallenborg Flynn.  

 

Rådgivande grupp för etik-och gränsdragning: Peter Carlsson och Lisa Rosander. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att komplettera med verksamhetschef Annica 

Wallenborg Flynn.  

 

Rådet för folkbildningsfrågor, RÅFF: Anna Hartman Sjödin. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsens i uppdrag att komplettera med verksamhetschef Annica 

Wallenborg Flynn. 

 

Referensgrupp för kvalitetsarbetet, Kuff: Inka Horstmann och Daniel Berton  

Folkbildningsrådets representantskap: Thomas Nilsson  

 

Folkhögskolornas internationella arbete: Tomas Rydsmo och Emil Alm  

Nordiska folkhögskolerådet, NFR: Tomas Rydsmo 

 

Folkbildningsrådets expertgrupp: Hans Olov Furberg 

 

Styrelsen för FSO: Thomas Nilsson och Lotta Skärberg har varit representant under 2021, 

Årsmötet beslutade att ge styrelse i uppdrag att undersöka frågan vidare avseende 

ytterligare en plats i styrelsen för OFI:s verksamhetschef motsvarande representationen för 

RIO. 

 

Referensgrupp för insynsrådet för CSN 



Årsmötet beslutade att ge styrelsens i uppdrag att komplettera med verksamhetschef Annica 

Wallenborg Flynn. 

 

Strategi-och samverkansgrupp OFI/RIO: Lotta Skärberg har haft denna funktion under 2021. 

Årsmötet beslutade att ge styrelse i uppdrag att undersöka frågan vidare. 

 

Styrgrupp för forsknings-och utbildningsfrågor, FoU: Hans Olov Furberg och Thomas Nilsson 

har varit representant under 2021. 

Årsmötet beslutade att komplettera med verksamhetschef Annica Wallenborg Flynn för 

2022. 

 

17. Motioner  

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

 

18. Övriga av styrelsen eller av årsmötet väckta ärenden  

Årsmötet beslutade att tilldela verksamhetschef Annica Wallenborg Flynn ett bankkort för 

verksamhetsrelaterade inköp och kostnader.  

Årsmötet beslutade ett ge styrelsen i uppdrag att fastställa beloppsgräns för kortet och 

redovisningsrutiner för detsamma. 

 

19. Fastställande av datum för kommande årsmöte 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att komma med ett förslag på datum. 

 

20. Årsmötet avslutades av ordförande Thomas Nilsson  

 

 

Mötesordförande Madeleine Harby Samuelsson 

 

Sekreterare Annica Wallenborg Flynn 

 

Justerare Anna Klöble 

 

Justerare Åke Holm 
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