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Protokoll från RIOs kongress den 13-14 april 2015 på Djurönäsets kursgård 

§1 Kongressens öppnande 

Kongressen öppnas av RIOs ordförande Kent Johansson 

§2 Val av mötesfunktionärer 

a) Ordförande 

b) Vice ordförande 

c) Föredragande sekreterare 

d) Två protokollssekreterare 

e) Två justeringspersoner tillika rösträknare 

Valberedningen yrkar att kongressen väljer 

a) Ordförande: Sven Östberg 

b) Vice ordförande: Annamaria Hedlund 

c) Olika för olika punkter 

d) Ingegerd Akselsson Le Douaron och Heli Nordberg Lindell 

e) Ingegerd Wärnersson, Fridhems folkhögskola 

och Mats Lundborg, Biskops-Arnö folkhögskola, justerare 

Roland Eriksson, Sunderby folkhögskola och Lena Elmqvist rösträknare 

Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens yrkande 
 
§3 Fastställande av föredragningslistan 
 
Kongressen beslutar 
att  fastställa föredragningslistan för RIOs kongress den 13-14 april 
 
§4 Godkännande av kallelsen 
Kallelse till RIOs kongress regleras i RIOs stadgar.  

§3b Kallelse till kongressen skall utsändas senast fyra månader innan kongressen, dvs den 20/11 2014 

Kallelse sändes ut första gången i maj 2014 därefter månatligen via RIO informerar 

§3d Handlingar till kongressen skall utsändas senast fyra veckor före det att kongressen hålles, dvs 

den 13 mars  

Kongresshandlingarna utsändes den 13 mars 
Kongressen beslutar 
att  godkänna att kallelse och handlingar till kongressen utsänts i stadgeenlig ordning. 
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§5 Fastställande av röstlängd 
 
Kongressen beslutar  
att  fastställa antalet röstberättigade ombud till den 13/4 till 148, till 144 den 14/4 på 

förmiddagen och till 140 på eftermiddagen efter lunchpausen. 
 
§6 Val av beredningsutskott för kongressen 
Valberedningen yrkar  
att kongressen väljer Ulla Holmlid ordförande, Martin Nihlgård, Eivor Olofsson, Claes Sjögren, Gudrun 
Magnusson 
Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag 

 
§7 Eventuella meddelanden 
Valberedningen meddelar att alla platser i valberedningen står till förfogande. Beredningsutskottet 
tar emot förslag under kvällen och morgonen. 
 
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 
 
Kent Johansson föredrar RIOs verksamhetsberättelse för 2013 

Styrelsen yrkar kongressen 
att  godkänna verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2013 
att  godkänna den ekonomiska berättelsen för 2013 

att  årets överskott på 202 097 kronor balanseras i ny räkning 

Kongressen beslutar  
att  bifalla styrelsens yrkande att godkänna RIOs verksamhetsberättelse med 

årsredovisning för 2013. 
 
§9 Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2013 
 
Revisor Peter Winblad föredrar revisorernas berättelse för 2013 

Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet för styrelsen under 2013 

Kongressen beslutar 
att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013. 
 
§10 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 
 
Styrelsen yrkar kongressen 
att  godkänna verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2014 
att  godkänna den ekonomiska berättelsen för 2014 
att årets överskott på 3 618 828 kronor balanseras i ny räkning 
 
Kongressen beslutar  
att  bifalla styrelsens yrkande att godkänna RIOs verksamhetsberättelse med 

årsredovisning för 2014. 
 
§11 Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014 
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Revisor Peter Winblad föredrar revisorernas berättelse för 2014 

Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet för styrelsen under 2014 

Kongressen beslutar 
att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014. 
 
Förhandlingarna ajourneras klockan 18:00 den 13/4 till klockan 8:30 tisdag den 14/4. 

§12 Behandling och beslut angående inkomna motioner 

Kongressen beslutar  
att  RIOs styrelse föredrar sina svar på motionerna till kongressen och därefter behandlas 

motionerna var för sig. 
12 a) Motion 1 - 6   

Motion nr 1 Likabehandlingsprincipen och motion nr 4 momskompensation från  
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg    
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen    
Långholmens folkhögskola    
Malmö folkhögskola 
Medlefors folkhögskola  
Runö folkhögskola  
Ädelfors folkhögskola 
 
Motion nr 1 föreslår att RIO har som ståndpunkt 
att likabehandlingsprincipen även ska omfatta landstingens finansiering av 
 folkhögskolan. 
att landstingen/regionerna inte kan, av gemensamma skattemedel betala ett särskilt 
 huvudmanna stöd till landstingsdrivna skolor utan att rörelseskolorna inom 
 samma landsting erhåller samma ekonomiska stöd. 
Motion nr 4 föreslår att RIO har som ståndpunkt  
att   samhällsstödet (statsbidraget och landstingsbidraget) till rörelsefolkhögskolorna 

momskompenseras 
 

Motion nr 2 Likabehandlingsprincipen från Biskops Arnö folkhögskola 
Motion nr 2 uppmanar kongressen att ge RIOs styrelse ett tydligt uppdrag  
att  styrelsen ska arbeta aktivt för att likabehandlingsprincipen ska gälla när det gäller 

landstingens/regionernas/kommunernas finansiering av folkhögskolan  
 

Motion nr 3 Likabehandlingsprincipen, motion nr 5 Momskompensation av samhällsstödet till 
rörelseskolorna och motion nr 6 Folkhögskoleframtid från Västerås/Bergslagens folkhögskolor. 
Motion nr 3 föreslår att RIO har som ståndpunkt 
att  likabehandlingsprincipen även ska omfatta landstingens finansiering av folkhögskolan 
att landstingen/regionerna inte kan, av gemensamma skattemedel betala ett särskilt 

huvudmannastöd till landstingsdrivna skolor utan att rörelseskolorna inom samma 
landsting erhåller samma ekonomiska stöd 

 
Motion nr 5 föreslår att RIO har som ståndpunkt 
att  samhällsstödet (statsbidraget och landstingsbidraget) till rörelsefolkhögskolorna 

momskompenseras 
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Motion nr 6 föreslår 
att RIO under den kommande kongressperioden arbetar intensivt med frågan om 

folkhögskolornas ekonomi på olika plan 
att RIO arbetar för att statsbidraget för folkhögskolorna de närmaste åren minst ligger i 

paritet med löneutvecklingen 
att RIO kopplar samman frågan om utbildningsform med folkhögskolornas ekonomi 
att RIO arbetar fram en strategiplan som grundar sig på ovanstående 
  
Anne Ludvigsson, ledamot i styrelsen föredrar styrelsens svar på motionerna och yrkar bifall på 

styrelsens förslag till svar på motionerna nr 1-6. 

RIOs styrelse föreslår kongressen att besluta enligt styrelsens svar på motionerna 1-6: 
att   bifalla yrkandet från motion nr 1 och nr 3 att RIO har som sin ståndpunkt att 

likabehandlingsprincipen även ska omfatta landstingens finansiering av folkhögskolan. 
att   bifalla yrkandet från motion nr 2 att styrelsen ska arbeta aktivt för att  

likabehandlingsprincipen ska gälla när det gäller landstingens/regioners/kommunernas 
finansiering av folkhögskolan. 

att    avslå yrkandet från motion nr 1 och nr 3 att RIO har som ståndpunkt att 
landstingen/regionerna inte kan, av gemensamma skattemedel betala ett särskilt 
huvudmannastöd till landstingsdrivna skolor utan att rörelseskolorna inom samma 
landsting erhåller samma ekonomiska stöd. 

att   bifalla yrkandet från motion nr 4 och nr 5 att RIO har som ståndpunkt att  
samhällsstödet (statsbidraget och landstingsbidraget) till rörelsefolkhögskolorna  
momskompenseras.  

att     bifalla yrkandet från motion nr 6 att RIO under den kommande kongressperioden 
arbetar intensivt med frågan om folkhögskolans ekonomi på olika plan. 

att   bifalla yrkandet från motion nr 6 att RIO arbetar för att statsbidraget för 
folkhögskolorna de närmaste åren minst ligger i paritet med löneutvecklingen. 

att    bifalla yrkandet från motion nr 6 att RIO kopplar samman frågan om 
utbildningsformen med folkhögskolans ekonomi. 

att   bifalla yrkandet från motion nr 6 att RIO arbetar fram en strategiplan som grundar sig  
på ovanstående (hela motion nr 6) 

RIOs styrelse föreslår, med anledning av dessa motioner, kongressen även besluta 
att   RIO verkar för att region- och landstingsbidraget tillika den interkommunala  

ersättningen läggs på en nivå till att vara 25 % av utgående statsbidrag 
att   RIO verkar för att Folkbildningsrådet får i uppdrag att i samverkan med  

regioner/landsting hantera beräkning av interkommunal ersättning baserat på  
statsbidraget 

att   Styrelsen får i uppdrag att klargöra hantering och tillämpning av momskompensation  
gällande rörelsefolkhögskolorna 

att   RIO i sitt fortsatta arbete för att stärka folkhögskolornas ekonomi inhämtar referens  
från andra aktörer inom utbildningsväsendet 

 
Joakim Hjelm, Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen yrkar  
att  kongressen bifaller motionen nr 1 och motion nr 4 momskompensation 
att likabehandlingsprincipen även ska omfatta landstingens finansiering av folkhögskolan 
att landstingen/regionerna inte kan, av gemensamma skattemedel betala ett särskilt 

huvudmannastöd till landstingsdrivna skolor utan att rörelsefolkhögskolorna inom 
samma landsting erhåller samma ekonomiska stöd. 
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Mats Lundborg, Biskops-Arnö folkhögskola yrkar att kongressen beslutar  
att  bifalla yrkandet från motion nr 1 och nr 3 att RIO har som ståndpunkt att 

landstingen/regionerna inte kan, av gemensamma skattemedel betala ett särskilt 
huvudmannastöd till landstingsdrivna skolor utan att rörelseskolorna inom samma 
landsting erhåller samma ekonomiska stöd 

att  RIO aktivt arbetar för att likabehandlingsprincipen ska råda när det gäller fördelning av 
allmänna medel  

 
Tommy Fogelberg, Stensunds folkhögskola yrkar 
att  kongressen bifaller styrelsens yttrande avseende att-sats 1-2, samt 4-8 
att  kongressen yrkar avslag på styrelsens svar på motion nr 1 och 3 i styrelsens svar i att-
att kongressen yrkar bifall till motion 1-3 i sin helhet  
 

Mats Hellström, Biskops-Arnö folkhögskola yrkar 
att  kongressen yrkar avslag på styrelsens svar på motion nr 1 och 3 i styrelsens svar i att-

sats nr 3 
att kongressen yrkar bifall till motion 1-3 i sin helhet  
  
Erik Ideström, Karlskoga folkhögskola yrkar bifall för styrelsens förslag till svar på motion 6 från 
Västerås/Bergslagens folkhögskolor, därutöver 
att  styrelsen får i uppdrag att tillsätta en grupp för att koordinera påverkansarbetet och 

lyfta fram alla bra insatser för arbetslösa och nyanlända med målet att få åtgärder som 
skapar en stabil och långsiktig inkomstkälla från Arbetsmarknadsdepartementet 
parallellt med det nuvarande statsbidraget  
att det avsätts medel för att öka och stärka opinionsarbetet med en kostnad 
motsvarande en halvtidstjänst  
 

Henning Süssner Rubin, Kvarnby folkhögskola yrkar bifall till styrelsens förslag till beslut. 

Kent Johansson, ordförande för RIO, yrkar bifall till styrelsens förslag till beslut med hänvisning till att 

ett nytt statsbidragssystem kommer att skapas. RIOs styrelses ståndpunkt är att 

likabehandlingsprincipen ska utgå från deltagarnas rätt till likabehandling. 

Magnus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola yrkar bifall för  
att  kongressen bifaller yrkandena från motion nr 1 och nr 3 samt att styrelsens förslag att 

RIO verkar för att region- och landstingsbidraget tillika den interkommunala 
ersättningen läggs på en nivå till att vara 25% av utgående statsbidrag justeras till att 
vara minst 25%. 

 
Anne Ludvigsson, ledamot i styrelsen föreslår att motionärerna omformulerar sin att-sats 

Tell-Inge Leandersson, Mullsjö folkhögskola yrkar  
att  att-sats 9 i styrelsens yttrande stryks + tillägg  
 
Per-Inge Albäck, Västerås folkhögskola yrkar bifall för att kongressen bifaller yrkandet från motion nr 
1 och nr 3 
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Angående motion nr 6  
Anne Ludvigsson, ledamot i styrelsen yrkar fortsatt bifall till styrelsens förslag till beslut samt att 
lägga till Eric Ideströms yrkande  
Kongressen beslutar 
att  debatten avslutas 
att bifalla yrkandet från motion nr 1 och nr 3 att RIO har som sin ståndpunkt att 

likabehandlingsprincipen även ska omfatta landstingens finansiering av folkhögskolan 
att bifalla yrkandet från motion nr 2 att styrelsen ska arbeta aktivt för att 

likabehandlingsprincipen ska gälla när det gäller landstingens/regioners/kommunernas 
finansiering av folkhögskolan 

att  bifalla yrkandet från motion nr 1 och nr 3 att RIO har som ståndpunkt att 
landstingen/regionerna inte kan, av gemensamma skattemedel betala ett särskilt 
huvudmannastöd till landstingsdrivna skolor utan att rörelseskolorna inom samma 
landsting erhåller samma ekonomiska stöd  

att bifalla yrkandet från motion nr 4 och nr 5 att RIO har som ståndpunkt att 
samhällsstödet (statsbidraget och landstingsbidraget) till rörelsefolkhögskolorna 
momskompenseras 

att   bifalla yrkandet från motion nr 6 att RIO under den kommande kongressperioden 
arbetar intensivt med frågan om folkhögskolans ekonomi på olika plan 

att bifalla yrkandet från motion nr 6 att RIO arbetar för att statsbidraget för 
folkhögskolorna de närmaste åren minst ligger i paritet med löneutvecklingen. 

att  bifalla yrkandet från motion nr 6 att RIO kopplar samman frågan om 
utbildningsformen med folkhögskolans ekonomi. 

att bifalla yrkandet från motion nr 6 att RIO arbetar fram en strategiplan som grundar sig 
på ovanstående (hela motion nr 6) 

att  bifalla att RIO verkar för att region- och landstingsbidraget tillika den interkommunala 
ersättningen läggs på en nivå till att vara minst 25% av utgående statsbidrag 

att  RIO verkar för att Folkbildningsrådet får i uppdrag att i samverkan med 
regioner/landsting hantera beräkning av interkommunal ersättning baserat på 
statsbidraget 

att  styrelsen får i uppdrag att klargöra hantering och tillämpning av momskompensation 
gällande rörelsefolkhögskolorna 

att  RIO i sitt fortsatta arbete för att stärka folkhögskolornas ekonomi inhämtar referens 
från andra aktörer inom utbildningsväsendet 

att RIO aktivt arbetar för att likabehandlingsprincipen ska råda när det gäller fördelning av 
allmänna medel 

 
Kongressen beslutar därutöver 
att  bifalla Eric Ideströms yrkande att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en grupp för att 

koordinera påverkansarbetet och lyfta fram alla bra insatser för arbetslösa och 
nyanlända med målet att få åtgärder som skapar en stabil och långsiktig inkomstkälla 
från Arbetsmarknadsdepartementet parallellt med det nuvarande statsbidraget 

att  det avsätts medel för att öka och stärka opinionsarbetet med en kostnad motsvarande 
en halvtidstjänst  

 

12 b) Motion Nr 7 Huvudmannaanknuten kursverksamhet från  
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg 
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen 
Långholmens folkhögskola 
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Malmö folkhögskola 
Medlefors folkhögskola 
Runö folkhögskola 
Ädelfors folkhögskola 
 
Motion nr 7 föreslår 
att RIO aktivt bevakar frågan om huvudmannaanknuten kursverksamhet med mål att  
 främja densamma 
 
Anders Andersson från RIOs styrelse föredrar motion nr 7 och föreslår kongressen besluta att bifalla 
motionen nr 7. 
 

RIOs styrelse föreslår kongressen besluta 
att bifalla motionens yrkande  
Kongressen beslutar enligt styrelsens förslag 
 

12 c) Motion nr 8 om Nyanländas flyktingars uppehåll, språk- och samhällsintroduktion från Vårdinge 
By folkhögskola och Jakobsbergs folkhögskola 
Motion nr 8 föreslår 
att  kongressen kan besluta sig för att kontakta Migrationsverket och andra relevanta  

instanser enligt ovan 
 
Tomas Aronsson, ledamot i styrelsen föredrar styrelsens förslag till beslut angående motion nr 8. 
RIOs styrelse föreslår kongressen att besluta 
att tillstyrka motionens yrkande att kongressen beslutar sig för att RIO kontaktar 

Migrationsverket och andra relevanta instanser enligt motionens innehåll 
 
Göran Hillman, Jakobsbergs folkhögskola redogör för motion nr 8 och tackar för motionssvaret.  
Kongressen beslutar enligt styrelsens förslag. 
 

12 d) Motion nr 9 Regionala fortbildningsseminarier kring folkbildning och folkhögskolans särart från 
Jakobsbergs folkhögskola 
Motion nr 9 föreslår att kongressen beslutar  
att  uppdra till RIOs styrelse att ta initiativ till regionala fortbildningar enligt motionens 

förslag. 
 

Stig Åsbringer ledamot i styrelsen redogör för styrelsens förslag att avslå motion nr 9 samt att 

styrelsen istället initierar ett utvecklingsråd. RIOs styrelse föreslår, med anledning av motionen, att 

kongressen beslutar 

att avslå motionens yrkande att uppdra till RIOs styrelse att ta initiativ till regionala 
fortbildningar enligt motionens förslag. 

att RIO initierar ett utvecklingsråd som har till uppgift att arbeta med folkhögskolans hela 

kompetensförsörjningsbehov såväl på styrelse och ledningsnivå som till den 

pedagogiska verksamheten. 

Ola Larsson, Jakobsbergs folkhögskola redogör för motion nr 9 och yrkar  
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att  kongressen bifaller motion nr 9  
att  kongressen beslutar att uppdra till RIOs styrelse att ta egna initiativ till regionala 

fortbildningar enligt motionens förslag  
 
Ingegerd Wärnesson, Fridhems folkhögskola yrkar  
att  motionen bifalles 
att  andra att-satsen i styrelsens svar, att RIO initierar ett utvecklingsråd i styrelsens förslag 

faller då styrelsen avslagit motionen 
andra att-satsen behandlas i styrelsens förslag nr 4, verksamhetsinriktning 

Kongressen beslutar enligt motion nr 9  
att  uppdra till RIOs styrelse att ta initiativ till regionala fortbildningar enligt motionens 

förslag 
att RIO initierar ett utvecklingsråd som har till uppgift att arbeta med folkhögskolans hela 

kompetensförsörjningsbehov såväl på styrelse och ledningsnivå som till den 
pedagogiska verksamheten. 

 

§13 Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO. Inriktning, ekonomisk plan och avgift 2016-2017 

Kent Johansson, ordförande för RIO föredrar styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och 
ekonomisk plan för 2016-2017 och yrkar bifall till styrelsens förslag 
RIOs styrelse föreslår kongressen besluta  
att  anta förslaget till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för 2016-2017  
att  fastställa avgiften för FSO till 153 800 kr för 2016 och 156 200 kr för 2017 
 
Christer Ramström, Albins folkhögskola yrkar  
att  uttaxeringen för medlemsuppdragen likt medlemsavgiften till RIO skall innehålla en 
 differentiering utifrån skolornas storlek. 
 

Olle Westberg, Botkyrka folkhögskola yrkar bifall till sitt eget förslag 
att  avgiften till FSO tas ut enligt följande: 10 000 kronor tas ut lika för alla skolor. Övriga 

intäkter tas ut som en rörlig avgift baserad på antalet deltagarveckor inom 
statsbidraget 

 

Tomas Aronsson ledamot i styrelsen redogör för styrelsens arbete med organisationsförändringen, 

hur det gick till när studieförbunden lämnade Folkbildningsnätet och hur och varför RIO har tagit 

fram ett nytt skoladministrativt IT-system. 

Henning Süssner Rubin, Kvarnby folkhögskola yrkar bifall till Christer Ramströms förslag. 

Kent Johansson, ordförande för RIO yrkar avslag på Olle Westbergs förslag genom att redogöra för 

att uttaget är ett ”nollsummespel” för medlemsuppdragen, undantaget avgiften för Schoolsoft.  

Christer Ramström tar tillbaka yrkandet om differentiering av medlemsuppdragen men styrelsen 

föreslås att titta på differentiering av avgift för Schoolsoft. 

Tomas Aronsson, ledamot i styrelsen redogör för arbetet med att ta fram ett nytt skoladministrativt 

system och att slutgiltigt välja Schoolsoft, som kommer igång i januari 2016. 
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Kent Johansson, ordförande för RIO, yrkar för styrelsens räkning, bifall till förslaget att differentiera 

avgiften för Schoolsoft. 

Ändring i ekonomisk plan för FSO 2016 och 2017, pga en felräkning. Summan i planen 2016 ska vara 

23 226 000 kr. 

Kongressen beslutar 
att  anta styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för 2016-2017 att 

fastställa avgiften för FSO till 153 800 kr för 2016 och 156 200 kr för 2017.  
att  uttaxeringen för medlemsuppdragen likt medlemsavgiften till RIO skall innehålla en 

differentiering gällande avgiften för Schoolsoft utifrån skolornas storlek.  
 
§14 Behandling av beslut av styrelsens förslag 

14 a) Stadgeändring 

Lise-Lotte Wallin, ledamot i styrelsen föredrar styrelsens förslag till stadgeändring § 9: 

Tidigare lydelse: Styrelsen utser ledamöter i Folkbildningsrådets styrelse och ombud till 
Folkbildningsrådets representantskap samt nominerar revisorer till Folkbildningsrådet. Styrelsen skall 
därvid inhämta förslag från medlemmarna. 
Ny lydelse § 9: Styrelsen utser ombud till Folkbildningsrådets representantskap. Styrelsen skall därvid 
inhämta förslag från medlemmarna. 
 
Kongressen beslutar enligt styrelsens förslag 

14 b) RIOs idéprogram 

Stig Åsbringer, ledamot i styrelsen föredrar styrelsens förslag till ändring av RIOs idéprogram. 

Joakim Hjelm, Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, yrkar bifall till styrelsens förslag till beslut. 

Mats Hellström, Biskops-Arnö folkhögskola yrkar bifall till att i RIOs idéprogram, inledningen stycke 4 

lägga till  

att folkhögskolan ska vara ”såväl utåtriktad mot samhället”. 

Kongressen beslutar  
att  styrelsen tar emot alla förslag till ändringar från kongressens ombud och bearbetar 

dem under lunchen 
att med föreslagna ändringar anta RIOs idéprogram 
att anta Mats Hellströms förslag till ändring i idéprogrammet. 
 
 

14 c) Utbildningsformen folkhögskola 

Tomas Aronsson, ledamot i styrelsen föreslår  
att  kongressens ombud bildar bikupor (15 minuter) för att diskutera utbildningsformen 

folkhögskola  
att  förslag kan lämnas in före den 15 juni. Vad är folkhögskolan egentligen och vad 

innebär utbildningsformen? Svaren lämnas in skriftligen till RIO, senast 15 juni 
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Joakim Hjelm, Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen yrkar  
att  svar från ombuden istället skickas direkt till RIO, utan bikupor 
 

Anders Aronsson, Tollare folkhögskola föreslår att dokumentet omarbetas så att det blir lite mer 

”schwung” i texten. 

Kongressen beslutar enligt styrelsens förslag 
att styrelsen samlar in synpunkter från medlemmar 
att  inom varje folkhögskola föra fortsatta diskussioner för att utveckla dokumentet 

utbildningsformen folkhögskola  
att  uppdra åt styrelsen utifrån de synpunkter som framkommit vid kongressen fortsätta 

arbetet för att utveckla utbildningsformen folkhögskola  
 
14 d) Verksamhetsinriktning 

Gerhard Holmgren föredrar styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2016-2017. RIOs styrelse 
föreslår kongressen besluta  
att   anta förslaget till verksamhetsinriktning för 2015-2016 
 
Joakim Hjelm, Viskadalens folkhögskola yrkar  
att  den andra satsen ersätts med:  

RIO ska verka för att likabehandlingsprincipen tillämpas enligt kongressens beslut. 
 
Mats Lundborg yrkar enligt Joakim Hjelms förslag 
 
Göran Hillman vill förtydliga att RIO fortsatt ska arbeta med utåtriktat opinionsarbete. 
  
Kent Johansson, ordförande för RIO föreslår att RIO verkar för att likabehandlingsprincipen tillämpas 
enligt kongressens beslut 
Kongressen beslutar  
att  ersätta den andra satsen enligt Joakim Hjelms förslag 
att i övrigt anta styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan 
 
 
§15 Fastställande av medlemsavgift 

Styrelsen föreslår kongressen besluta att godkänna förslaget till medlemsavgift till RIO för 2015 och 
2016. 
Kongressen beslutar enligt styrelsens förslag. 
att  medlemsavgiften till RIO för 2015 och 2016 blir 0,21 % av statsbidraget och en 

grundavgift på 10 000 kr/år  
 
§16 Fastställande av arvoden till förtroendevalda 

Maria Marklund från valberedningen föredrar ärendet och föreslår följande arvoden:  

Ordförande  24 600: -/ år 
Vice ordförande: 14 360: -/ år 
 Lekmannarevisor: 2000: -/ år 
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Yrkesrevisor: enligt faktura 
Sammanträdesarvoden: 820: --/sammanträde 
Vid styrkt förlorad arbetsförtjänst utgår ersättning för de förtroendevalda ledamöterna. 
Kongressen beslutar enligt valberedningens förslag 
 

§17 Fastställande av ekonomisk plan 

Gerhard Holmgren föredrar styrelsens förslag. Detta innebär en underbalanserad budget för 2015 

och 2016.  

Styrelsen föreslår kongressen att besluta enligt styrelsens förslag till ekonomisk plan för RIO 2015 och 
2016. 
Kongressen beslutar enligt styrelsens förslag 
 

§18 Val av styrelse 

a) Ordförande och 11 ledamöter 
Maria Marklund föredrar valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår som ordförande för RIO 2015-2017: 
Kent Johansson, ordförande, Nordiska folkhögskolan. 
 
Omval på följande ledamöter: 
Anne Ludvigsson, ordförande, Marieborgs folkhögskola 
Matz Nilsson, ordförande, Östra Grevie folkhögskola 
Tomas Aronsson, utbildningschef, Västerås och Bergslagens folkhögskola 
Lise-Lotte Wallin, rektor, Helsjöns folkhögskola 
Elisabet Strömfeldt, ordförande, Bona folkhögskola 
Stig Åsbringer, rektor; Dalkarlså folkhögskola 
 
Nyval på följande ledamöter: 
Anders A Aronsson, ordförande Tollare folkhögskola 
Barbro Wickman-Parak, ordförande, Sverigefinska folkhögskolan 
Olle Westberg, rektor, Botkyrka folkhögskola 
Joakim Hjelm, rektor Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg 
Gunilla Larsson, rektor, Hagabergs folkhögskola 
 
b) ersättare 
valberedningen föreslår att till ersättare välja:  
Karin Eiderbrant, rektor, Södra Stockholms folkhögskola 
Anna-Maria Hedlund, rektor, Medlefors folkhögskola 
Eva Nikell, förtroendevald, Kvinnofolkhögskolan 
Ingemar Jeppsson, ordförande, Eslövs folkhögskola 
 
Ordning för ersättare: Ordförande. 1. Eva Nikell, 2. Ingemar Jeppson. Rektor: 1. Karin Eiderbrant 
2. Anna-Maria Hedlund 
Kongressen beslutar enligt valberedningens förslag 
 

§19 Val av tre revisorer och revisorssuppleanter 
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Maria Marklund från valberedningen föredrar valberedningens förslag till revisorer 
 
Ordinarie revisorer: 
Peter Winblad, auktoriserad revisor, Sonora Revision 
Marie Järvinen, rektor Kalix folkhögskola 
Per-Inge Ahlbäck, ordförande Västerås och Bergslagen 
 
Suppleanter:  
Per-Åke Öberg, auktoriserad, Sonora revision 
Kina Thorsell, rektor Angereds folkhögskola 
Erik Ideström, ordförande Karlskoga folkhögskola 
Krister Ramström yrkar att den auktoriserade revisorerna inte väljs utifrån person utan efter företag  
Kongressen beslutar enligt valberedningens förslag 
 

§20 Val av valberedning 

Beredningsutskottet föreslår att kongressen väljer följande ledamöter i valberedningen:   
 
Susanne Grundström, ordförande Hällefors folkhögskola, ordförande 
Erland Eriksson vice ordförande Sunderby folkhögskola, vice ordförande 
Christina Bierbrier, nu rektor Nyköpings folkhögskola/ blivande rektor Röda korsets folkhögskola 
Mikael Lindgren, rektor Hjälmareds folkhögskola  
Roger Johansson, rektor Fridhems folkhögskola 
Kongressen beslutar enligt beredningsutskottets förslag 
 

§21 Övriga frågor 

Kent Johansson, ordförande för RIO tackar avgående styrelseledamöter Elina Linna, Martin Nihlgård, 

Anders Andersson, Monika Widman Lundmark och Kerstin Gröning för deras engagerade bidrag till 

styrelsearbetet samt kansliets personal på RIO och FSO för deras bidrag till genomförandet av RIOs 

kongress 2015. 

§22 Avslutning 

Ordförande för kongressen avslutar förhandlingarna. 

Kent Johansson, ordförande för RIO tackar alla närvarande och avslutar RIOs kongress 2015.  

 
 
Djurönäset den 14 april 
 

 
 
 
Sven Östberg 
ordförande 

 
 
 
Annamaria Hedlund 
Vice ordförande 

 
 
 
Heli Nordberg Lindell 

 
 
 
Ingegerd Akselsson Le Douaron 
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sekreterare sekreterare 
 
 
 
Mats Lundborg 
justeringsperson 

 
 
 
Ingegerd Wärnersson 
justeringsperson 

 


