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Protokoll RIOs kongress den 25-26 april 2017 
 

§1. Kongressens öppnande 

RIOs avgående ordförande Kent Johansson håller ett tal om RIOs uppgifter och betydelse för 

folkhögskolornas ställning i samhället förr och idag och förklarar RIO kongress 2017 öppnad. 

§2. Val av mötesfunktionärer     

Valberedningen föreslår 

att  kongressen till mötesfunktionärer på RIOs kongress 2017 utser 

a) Ordförande för kongressen: Lars Kallsäby, Västerås kommun 

b) Vice ordförande för kongressen: Arent Persson, Bergslagens folkhögskola 

c) Protokollsekreterare för kongressen: Mats Ehn och Ingegerd Akselsson Le Douaron, RIO 

kansliet 

d) Justeringspersoner: Kenneth Nilsson, Malmfältens folkhögskola samt Cecilia Edin, Sigtuna 

folkhögskola 

e) Rösträknare: Bosse Olofsson, Framnäs folkhögskola och Annika Lindqvist, Önnestads 

folkhögskola 

Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Lars Kallsäby tackar för förtroendet och hälsar kongressdeltagarna välkomna till Västerås med en 

film om staden. 

 

§3. Fastställande av föredragningslistan 
 
Ordförande föreslår följande ordning för kongressen  
att punkt 18 och 19 på föredragningslistan, val av ordförande och styrelse för RIO flyttas 

fram före punkt 13 
att ombuden lämnar in förslag på övriga frågor före klockan 16:30 samma dag 
att ombuden visar upp sina numrerade röstkort när de vill sättas på talarlista för att göra 

inlägg från antingen sin plats eller talarstol  
att yrkanden föredras från talarstolen och lämnas in skriftligt till presidiet för att 

protokollföras. 
 
Kongressen beslutar i enlighet med ordförandes förslag, därutöver  
att fastställa föredragningslistan för RIOs kongress 25-26 april 2017. 
 
Ordföranden konstaterar att inga förslag på övriga frågor har inkommit. 
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§4. Godkännande av kallelsen 

Kallelse till RIOs kongress regleras i RIOs stadgar 

§3b Kallelse till kongressen skall utsändas senast fyra månader innan kongressen. §3d Handlingar 

till kongressen skall utsändas senast fyra veckor före det att kongressen hålles.  

Kallelse till kongressen sändes ut första gången den 20 september 2016. Handlingarna sändes ut 

den 24 mars 2017 per e-post.  

Kongressen beslutar  
att godkänna att kallelse och handlingar till RIOs kongress 2017 utsänts i stadgeenlig 

ordning. 
   
§5. Fastställande av röstlängd 

Kongressen beslutar  
att fastställa antalet röstberättigade ombud den 25/4 klockan 11:00 till 142 personer, 

klockan 16:30 samma dag till 147 personer och den 26/4 klockan 8:30 till 157 
personer. 

  

§6. Val av beredningsutskott för kongressen 

Susanne Grundström, ordförande i valberedningen, föredrar valberedningens förslag.  

att  kongressen till beredningsutskott för eventuella frågor samt förslag till ny 

valberedning väljer  

Susanne Andersson, Östra Grevie folkhögskola  

Mikael Bogsjö, Arbetarrörelsens folkhögskolor i Göteborg och Viskadalen,  

Agrita Martinsone, Litorina folkhögskola,  

Kenneth Stålnacke, Malmfältens folkhögskola samt  

Ingegerd Wärnersson, Fridhems folkhögskola    

Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Kongressen beslutar i övrigt 

att  beredningsutskottet tar emot nomineringar till valberedningen fram till klockan 10:15 

den 26 april.  

§7. Eventuella meddelanden 

Gerhard Holmgren, RIOs organisationschef, ger praktisk information och går igenom programmet. 

Tomas Aronsson verksamhetschef för Västerås och Bergslagens folkhögskolor som är 

medarrangörer till kongressen hälsar alla kongressdeltagare välkomna. 

Förhandlingarna ajourneras till klockan 14:30 samma dag. 
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§8. RIOs styrelses verksamhetsberättelse och årsredovisning 2015 

Gerhard Holmgren, RIOs organisationschef föredrar RIOs verksamhetsberättelse för 2015. 

Heli Nordberg Lindell, verksamhetschef för FSO föredrar den del som handlar om FSO. 

RIOs styrelse föreslår kongressen 

att godkänna verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2015 

att godkänna den ekonomiska berättelsen för 2015. 

Kongressen beslutar  

att bifalla RIOs styrelses yrkande att godkänna RIOs verksamhetsberättelse med 

årsredovisning för 2015.      

§9. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för RIOs styrelse 2015 

Marie Järvinen, Sverigefinska folkhögskolan, förtroendevald revisor, föredrar revisorernas 

berättelse för 2015. Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet för RIOs styrelse under 2015. 

Kongressen beslutar 

att lägga revisorernas berättelse till handlingarna  

att bevilja RIOs styrelse ansvarsfrihet för 2015.  

§10. RIOs styrelses verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016 

Gerhard Holmgren, RIOs organisationschef föredrar RIOs verksamhetsberättelse för 2016 

Heli Nordberg Lindell, verksamhetschef för FSO, föredrar den del av verksamhetsberättelsen för 

2016 som handlar om FSO. 

RIOs styrelse föreslår kongressen 

att godkänna verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2016 

att godkänna den ekonomiska berättelsen för 2016. 

Kongressen beslutar  

att bifalla RIOs styrelses yrkande att godkänna RIOs verksamhetsberättelse med 

årsredovisning för 2016.     

      

§11. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för RIOs styrelse 2016 

Marie Järvinen, Sverigefinska folkhögskolan, förtroendevald revisor, föredrar revisorernas 

berättelse för 2016. Revisorerna yrkar ansvarsfrihet för RIOs styrelse under 2016. 

Kongressen beslutar 

att lägga revisorernas berättelse till handlingarna  
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att bevilja RIOs styrelse ansvarsfrihet för 2016. 

Förhandlingarna ajourneras till den 26 april klockan 8:30. 

 

§12. Behandling och beslut angående inkomna motioner 

Ordförande Lars Kallsäby föreslår att motioner som behöver behandlas ytterligare hänskjutes till 

beredningsutskottet som tar fram ett huvudförslag.  

Kongressen beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

 

a/ Likabehandlingsprincipen 

Mats Lundborg, Biskops-Arnö folkhögskola redogör för motionen och yrkar bifall på motionen: 

Biskops Arnö folkhögskola uppmanar kongressen att ge RIO i uppdrag   

att stödja Biskops Arnö i processen med att överklaga Landstinget i Uppsala läns budget 

2017, som ett pilotfall  

att  bistå med och bekosta juridisk kompetens i den processen.   

RIOs styrelse föreslår kongressen att besluta   

att RIOs styrelse i ett första steg inhämtar referens från juridiskt sakkunniga för 

bedömning av möjligheten till framgång i en process där likabehandlingsprincipen 

prövas utifrån enskild deltagare  

att  om en process bedöms relevant, tillsammans med Biskops Arnö folkhögskola, söka 

former för hur RIO kan bistå dem i en juridisk process  

att       RIO bekostar juridisk kompetens   

att       motionen härmed anses besvarad. 

Anders A Aronsson redogör för styrelsens svar på motionen och yrkar bifall för styrelsens svar på 

motionen. Han yrkar  

att  motionens intentioner anses bifallna. 

Ordföranden ställer förslagen emot varandra. 

Kongressen beslutar efter votering 

att bifalla RIOs styrelses förslag till beslut. 

        

b/ Folkhögskollärarnas löner  

Föreningen Svenskkyrkliga folkhögskolor: Edelviks folkhögskola, S:t Sigfrids folkhögskola, Glimåkra 

folkhögskola, Sigtuna Folkhögskola, Hagabergs folkhögskola, Solviks folkhögskola, Helsjön 

folkhögskola, Strömbäcks folkhögskola, Hjo Folkhögskola, Sundsgården folkhögskola, Hjälmareds 
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folkhögskola, Vadstena folkhögskola, Mellansels folkhögskola, Åredalens folkhögskola, 

Oskarshamns folkhögskola och Älvsby Folkhögskola föreslår 

att  RIO, eventuellt i samarbete med Arbetsgivaralliansen, tar fram ett jämförande 

underlag mellan löneläget för folkhögskolelärare och övriga lärargrupper  

att  RIO skall arbeta för att Folkbildningsrådet tillförs extra statliga medel för att göra en 

höjning av folkhögskolelärarnas löner. 

  

RIOs styrelse föreslår kongressen att besluta  

att  RIOs styrelse får i uppdrag att ta fram jämförande underlag mellan folkhögskollärare 

och andra lärargrupper  

att       i det arbetet söka samverkan med Arbetsgivaralliansen  

att  RIO aktivt agerar för att folkhögskoleanslaget tillförs medel för att möjliggöra höjning 

av lärarlönerna  

att       motionen härmed anses besvarad.        

Ingemar Fors, Åredalens folkhögskola yrkar bifall för styrelsens förslag.  

Kongressen beslutar 

att        bifalla RIOs styrelses förslag till beslut. 

    

c/ Utredningsresurser 

Erik Ideström, Karlskoga folkhögskola redogör för motionen och yrkar bifall på motionen  

Karlskoga folkhögskola, Färnebo folkhögskola och Biskops-Arnö folkhögskola föreslår  

att utöka RIO:s centrala organisation under två år fram till nästa kongress med resurser 

motsvarande en heltidstjänst för utredningsarbete  

att  ge RIOs styrelse i uppdrag att hitta finansiering genom höjning av medlemsavgift, eget 

kapital eller andra besparingar.        

Gunilla Larsson, RIOs styrelse redogör för styrelsens svar på motionen och yrkar bifall för styrelsens 

svar på motionen.  

RIOs styrelse föreslår kongressen att besluta  

att  i ekonomisk plan för 2017-18 ställa 400 tkr till RIOs styrelses förfogande för 

utredningsarbete  

att  motionen härmed anses besvarad. 

Mats Lundborg, Biskops-Arnö folkhögskola yrkar 

att kongressen bifaller motionen. 
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Ordföranden ställer förslagen emot varandra. 

Kongressen beslutar efter votering 

att bifalla RIOs styrelses förslag till beslut.  

Förhandlingarna ajourneras fram till klockan 10:15.  

       

d/ Deltagarveckans värde  

Magnus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg redogör för motionen.  

Arbetarrörelsens folkhögskolor i Göteborg och Viskadalen föreslår att RIO verkar för 

att  inga nya skolor skapas, om det inte handlar om att omvandla skolor eller 

huvudmannaskifte  

att all anslagsökning till folkhögskolan läggs på deltagarveckan  

att strategin för att stärka folkhögskolornas ekonomi skiftas från att öka volymen till att 

öka volymbidraget.  

Tomas Aronsson, RIOs styrelse redogör för RIOs styrelses svar på motionen 

RIOs styrelse föreslår kongressen att besluta  

att  RIOs styrelse får i uppdrag att aktivt arbeta för att deltagarveckans värde höjs  

att  motionen härmed anses besvarad.  

Joakim Hjelm, RIOs styrelse har vid RIOs styrelses behandling reserverat sig till förmån för 

motionen.  

Magnus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg yrkar  

att  kongressen bifaller motionen i sin helhet. 

Tomas Aronsson, RIOs styrelse yrkar  

att kongressen bifaller styrelsens svar på motionen. 

Ulrik Josefsson, Mariannelunds folkhögskola yrkar  

att kongressen bifaller styrelsens svar. 

Ordföranden ställer förslagen emot varandra.  

Kongressen beslutar efter votering 

att bifalla RIOs styrelses förslag till beslut.  

e/ Kongressbeslut 

Magnus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg redogör för motionen. 

Arbetarrörelsens folkhögskolor i Göteborg och Viskadalen föreslår att RIO verkar för 
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att   RIOs styrelse uppdras att utforma rutiner och återkoppling för arbetet med 

kongressens beslut.      

Matz Nilsson, RIOs styrelse föredrar styrelsens svar på motionen.  

RIOs styrelse föreslår kongressen att besluta  

att   RIOs styrelse får i uppdrag att arbeta fram en kvalitets- och uppföljningsplan för sitt 

arbete  

att  motionen härmed anses besvarad. 

Matz Nilsson, RIOs styrelse redogör för ett nytt modifierat förslag från styrelsen 

att styrelsen får i uppdrag att arbeta fram en kvalitets- och uppföljningsplan för sitt arbete samt 

tydliga former för återkoppling till kongressen och medlemskolorna. 

Kongressen beslutar 

att bifalla RIOs styrelses nya modifierade förslag till beslut att styrelsen får i uppdrag att 

arbeta fram en kvalitets- och uppföljningsplan för sitt arbete samt tydliga former för 

återkoppling till kongressen och medlemsskolorna, därutöver    

att bifalla RIOs styrelses förslag till beslut.      

f/  Kommunikationsplattform 

Magnus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg föredrar motionen. 

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen föreslår kongressen  

att  uppdra åt RIOs styrelse att skyndsamt skapa någon form av kommunikationsplattform 

för RIO, där möjligheten att komma ut med information till alla RIO-skolor finns. Där 

det dessutom är möjligt att ha en ”tvärkommunikation”. Inte endast 

envägskommunikation.  

Anne Ludvigsson redogör för RIOs styrelses svar på motionen. 

RIOs styrelse föreslår kongressen att besluta  

att  RIOs styrelse får i uppdrag att skapa en kommunikationsplattform där 

medlemsskolorna inom RIO och medarbetare vid skolorna kan kommunicera med 

varandra och med RIOs styrelse 

att  motionen härmed anses besvarad. 

Kongressen beslutar 

att bifalla RIOs styrelses förslag till beslut. 
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g/ RIOs representation 

Magnus Linder Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg föredrar motionen. 

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen föreslår kongressen  

att   RIO skall verka för en förändring av samtliga folkbildningens gemensamma organ så 

att mandat och röstfördelningen avspeglar verkligheten   

Anne Ludvigsson, RIOs styrelse föreslår kongressen besluta  

att  för att medverka till ökad representativet inom Folkbildningsrådet ge RIOs styrelse i 

uppdrag att arbeta för en förändring av medlemsorganisationernas representation i 

Folkbildningsrådets olika organ  

att  motionen härmed anses besvarad. 

Ordföranden ställer förslagen emot varandra.  

Kongressen beslutar efter votering 

att bifalla styrelsens förslag till beslut. 

Kongressen ajourneras till klockan 13:15.  

   

h/ Separera FSO från RIO     

Joakim Hjelm, Arbetarrörelsens folkhögskolor i Göteborg och Viskadalen redogör för motionen och 

föreslår kongressen  

att   FSO separeras från RIO. 

Lise-Lotte Wallin, RIOs styrelse redogör för RIOs styrelses svar på motionen och föreslår kongressen 

besluta  

att  avslå motionen.  

Joakim Hjelm, RIOs styrelse har vid RIOs styrelses behandling reserverat sig till förmån för 

motionen. 

Anneli Dahlqvist, Bona folkhögskola yrkar bifall för styrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden ställer förslagen emot varandra.  

Kongressen beslutar 

att avslå motionen i enlighet med RIOs styrelses förslag till beslut.  

     

§13. Val av ordförande 2017-2018.  

Susanne Grundström, ordförande i valberedningen, ger en bakgrund hur valberedningen arbetat 

och föredrar valberedningens förslag. Valberedningen är enig om förslaget. 
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Valberedningen föreslår     

a/  Ordförande: Stefan Attefall, förtroendevald June folkhögskola, nyval 

Inga övriga nominerade.  

Kongressen beslutar enhälligt  

att välja Stefan Attefall till ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. 

RIOs nyvalde ordförande håller ett tal om sina intentioner med ordförandeskapet. 

  

§13 b/ Val av styrelse 2017-2018  

Susanne Grundström, valberedningens ordförande föredrar valberedningens förslag. 

Valberedningen föreslår att kongressen till ordinarie ledamöter i RIOs styrelse 2017-2018 väljer 

Fem ledamöter som är förtroendevalda:  

Anders A Aronsson, ordförande Tollare folkhögskola, omval 

Anne Ludvigsson, ordförande Marieborgs folkhögskola, omval 

Matz Nilsson, ordförande Östra Grevie folkhögskola, omval 

Tjia Torpe, förtroendevald Jakobsbergs folkhögskola, nyval 

Barbro Wickman-Parak, ordförande Sverigefinska folkhögskolan, omval 

Sex ledamöter som är skolledare: 

Tomas Aronsson, utbildningschef Västerås folkhögskola och Bergslagens folkhögskola, omval 

Lena Bjurving, rektor Kvinnofolkhögskolan, nyval 

Anna-Maria Hedlund, rektor Medlefors Folkhögskola, nyval 

Gunilla Larsson, rektor Hagabergs folkhögskola, omval 

Stig Åsbringer, rektor Dalkarlså folkhögskola, omval  

Olle Westberg, rektor Botkyrka folkhögskola, omval  

 

Magnus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskolor i Göteborg och Viskadalen nominerar Joakim Hjelm 

verksamhetschef i Arbetarrörelsens folkhögskolor i Göteborg och Viskadalen till ledamot i RIOs 

styrelse. 

Kongressen beslutar  

att val av styrelseledamöter sker i två steg, först val av förtroendevalda ledamöter 

därefter val av ledamöter som är skolledare. 
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Kongressen beslutar med acklamation 

att välja förtroendevalda som ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens 

förslag. 

Kongressen beslutar efter sluten omröstning  

att  välja skolledare som ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§13 c/  Val av ersättare till styrelsen 2017-2018 

Susanne Grundström, valberedningens ordförande föredrar valberedningens förslag. 

Valberedningen föreslår att kongressen till ersättare i RIOs styrelse 2017-2018 väljer  

1. Monika Andersson, rektor, Sankta Marias Folkhögskola 

2. Anneli Dahlqvist, rektor Bona folkhögskola 

1. Staffan Yngvesson, ordförande Hjo folkhögskola 

2. Ingegerd Wärnersson, ordförande Fridhems folkhögskola 

Ordning för ersättare 

Ersättarna träder in när någon av de ordinarie ledamöterna avgår. I första hand ersätter en 

ordförande en avgående ordförande och en rektor en avgående rektor i turordning enligt ovan.  

Kongressen beslutar 

att  välja ersättare i RIOs styrelse för 2017-2018 i enlighet med valberedningens förslag 

att anta den av valberedningen föreslagna ordningen för ersättarna att träda in. 

§14. FSOs verksamhetsinriktning och ekonomisk plan 2018-2019  

Heli Nordberg Lindell, verksamhetschef för FSO föredrar förslaget till FSOs verksamhetsinriktning 

och ekonomisk plan 2018-2019 med hjälp av en film 

RIOs styrelse föreslår kongressen 

att anta förslaget till FSOs verksamhetsinriktning och ekonomisk plan 2018-2019. 

Kongressen beslutar 

att  anta förslaget till FSOs verksamhetsinriktning och ekonomisk plan 2018-2019 

att  godkänna att avgiften för Schoolsoft är 28 400 kronor/folkhögskola och år, för vardera 

året 2018 och 2019. 

§15.  RIOs verksamhetsinriktning 2017-2018   

Gerhard Holmgren, organisationschef för RIO föredrar förslaget till RIOs verksamhetsinriktning för 

2017-2018. 
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RIOs styrelse föreslår kongressen 

att anta RIOs förslag till RIOs verksamhetsinriktning 2017-2018. 

Joakim Hjelm, RIOs styrelse har reserverat sig och yrkar en fjärde punkt  

att RIO ska verka för omfördelning av resurser från landstingsskolor till rörelseskolor. 

Anneli Dahlquist, Bona folkhögskola föreslår att verksamhetsinriktningen ändras i början av fjärde 

kapitlet 

att rörelsefolkhögskolor är en del av civilsamhället 

att  styrelsen får i uppdrag att komplettera inriktnings dokumentet med två ytterligare 

rubriker: 

• Rörelsefolkhögskolornas fria roll och särart 

• Bildning är förmåga till gränspassager. 

Ingegerd Wärnersson, Fridhems folkhögskola föreslår ett tillägg till RIOs verksamhetsinriktning 

2017-2018 under Kongressens arbetsformer med följande lydelse: 

”Kongressen är en viktig arbetsplats för folkhögskolans utveckling. En del av kongressens uppgifter 

är motionsbehandling. Motionsbehandlingen ska ske i demokratisk anda och när ledamöterna 

lämnar kongressen ska de känna sig trygga i vilka beslut som har fattats. Styrelsen ska till 

kongressen 2019 presentera nya riktlinjer om behandling av motioner. Beslutsmodellen kan vara i 

enlighet med kommunallagen d.v.s. bifall, avslag, besvarad.” 

Ordföranden ställer förslagen emot varandra.  

Kongressen beslutar  

att anta RIOs styrelses förslag till RIOs verksamhetsinriktning 2017-2018, därutöver  

att bifalla Anneli Dahlquists förslag till redaktionell ändring av texten i början av fjärde 

kapitlet i RIOs verksamhetsinriktning 2017-2018 i den första att-satsen att 

rörelsefolkhögskolor är en del av civilsamhället   

att i RIOs verksamhetsinriktning 2017-2018 tillägga förslaget från Ingegerd Wärnersson 

om kongressens arbetsformer  

att styrelsen får till uppgift att läsa boken Gränspassager: bildning i tolkningens tid av 

Bengt Kristensson Uggla. 

Kongressen beslutar efter votering 

att avslå Joakim Hjelms yrkande om en fjärde punkt i RIOs verksamhetsinriktning. 

§16. Fastställande av medlemsavgift 

Medlemsavgiften till RIO har under den gångna kongressperioden varit 10 000 kronor i grundavgift 

plus 0,21 procent av statsbidraget. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för kommande 

kongressperiod.      
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RIOs styrelse föreslår kongressen att besluta  

att  godkänna förslaget till medlemsavgift till RIO för 2017 och 2018 

att fastställa medlemsavgiften till Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation till 10 000 

kronor i grundavgift plus 0,21 % av statsbidraget. 

Kongressen beslutar 

att fastställa medlemsavgiften för RIO i enlighet med RIOs styrelses förslag.  

 

§17.  Fastställande av arvoden till förtroendevalda och revisorer  

Susanne Grundström, ordförande för valberedningen föredrar valberedningens förslag. 

Valberedningen föreslår kongressen att besluta  

att ersättningen till ordföranden höjs till ett prisbasbelopp per år, 44 800 kronor 2017, 

(tidigare 24600 kronor/år)  

att arvode för vice ordförande slopas, (tidigare 14 360 kronor)  

att sammanträdesarvodet per sammanträde ersätts med 3,5 % av ett prisbasbelopp, 

1 568 kronor 2017, (tidigare 820 kronor/sammanträde).  

att styrkt förlorad arbetsförtjänst utgår för de förtroendevalda ledamöterna, som tidigare  

att arvode för revisorer är oförändrat. Yrkesrevisor i enlighet med faktura, 

lekmannarevisorer 2000 kronor/år.  

Kongressen beslutar  

att fastställa arvoden till förtroendevalda och revisorer i enlighet med valberedningens 

förslag.  

 

§18. Fastställande av ekonomisk plan för 2017 och 2018 

Gerhard Holmgren, verksamhetschef för RIO föredrar RIOs styrelses förslag på verksamhetsplan för 

2017-2018. 

RIOs styrelse föreslår kongressen  

att  besluta i enlighet med förelagda ekonomiska plan för RIO 2017 och 2018.  

Kongressen beslutar 

att godkänna RIOs styrelses förslag till ekonomisk plan för RIO 2017 och 2018.   

§19. Val av tre revisorer och tre revisorssuppleanter 

Susanne Grundström, ordförande för valberedningen föredrar valberedningens förslag. 
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Valberedningen föreslår  

att  kongressen till revisorer utser 

Peter Winblad, auktoriserad revisor, Nexia Revision Stockholm omval  

Lars Werner, ordförande Litorina folkhögskola, nyval    

Kina Thorsell, rektor Folkhögskolan i Angered nyval   

Valberedningen föreslår 

att  kongressen till revisorssuppleanter utser 

Göran Andersson, auktoriserad, Nexia Revision Stockholm nyval  

Annika Lindquist, rektor Önnestads folkhögskolan, nyval   

Erik Ideström, ordförande Karlskoga folkhögskola, omval 

Kongressen beslutar 

att välja revisorer för RIO för 2017-2018 i enlighet med valberedningens förslag 

att  välja revisorssuppleanter för RIO för 2017-2018 i enlighet med valberedningens 

förslag.  

§20. Val av valberedning 

Ingegerd Wärnersson föredrar beredningsutskottets förslag till valberedning. 

Beredningsutskottet föreslår  

att  kongressen till valberedning för RIO 2017-2018 utser 

Susanne Grundström, ordförande Hällefors folkhögskola, Örebro län, valberedningens ordförande.  

Christin Bierbrier, rektor Röda Korsets folkhögskola, Stockholms län   

Erland Eriksson, förtroendevald Framnäs, Sunderby och Medlefors Folkhögskolor, Västerbottens län  

Roger Johansson, rektor Fridhems folkhögskola, Skåne län  

Mikael Lindgren, rektor Hjälmared folkhögskola, Västra Götalands län  

 

Joakim Hjelm, Arbetarrörelsens folkhögskolor i Göteborg och Viskadalen yrkar 

att  valberedningen ska bestå av sex ledamöter  

att  den sjätte ledamoten i valberedningen ska vara Magnus Linder, Arbetarrörelsens 

folkhögskolor i Göteborg och Viskadalen 

Ordföranden ställer förslagen om antal ledamöter i valberedningen emot varandra. 

Kongressen beslutar efter votering 

att valberedningen ska bestå av fem ledamöter. 

Magnus Linder tar tillbaka sin kandidatur till valberedningen. 
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Kongressen beslutar 

att utse ledamöter i RIOs valberedning för 2017-2018 i enlighet med 

beredningsutskottets förslag  

att till ordförande för RIOs valberedning för 2017-2018 utse Susanne Grundström, 

Hällefors folkhögskola. 

§21. Övriga frågor 

Inga övriga frågor har anmälts.  

§22. Kongressen avslutas  

Tomas Aronsson, RIOs styrelse tackar avgående styrelsemedlemmar, Lise-Lotte Wallin, Elisabet 

Strömfelt och Joakim Hjelm. RIOs avgående ordförande Kent Johansson har avtackats under 

kongressmiddagen den 25 april.  

RIOs nyvalde ordförande Stefan Attefall tackar presidium och RIOs kansli för genomförda insatser 

under kongressen.   

Ordförande för kongressen förklarar kongressen avslutad. 

 

Västerås den 26 april 2017 

 
 
Ingegerd Akselsson Le Douaron 
Sekreterare 

 
 
Mats Ehn 
Sekreterare 

 
 
 
Kenneth Nilsson 
Justerare 

 
 
 
Cecilia Edin 
Justerare 

 
 
Lars Kallsäby 
Ordförande för kongressen 

 
 
Arent Persson 
Vice ordförande för kongressen 

 


