
 

Protokoll styrelsemöte 2 november 2022 

Tid: 2 november kl.14-16 

Plats: Teams 

Närvarande: 

Hans-Olov Furberg, Lotta Skärberg, Thomas Nilsson, Tomas Rydsmo, Lisa Rosander, Anna Sjödin, Emil 

Alm.  

Adjungerad: Annica Wallenborg Flynn,  

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare 

Ordförande: Thomas Nilsson valdes. 

Sekreterare: Annica Wallenborg Flynn valdes. 

Justerare: Jämte ordförande valdes Lotta Skärberg 

 

3. Godkännande av föredragningslista 

Under punkten övriga frågor: 

- nytt samverkansavtal med FSO på gång 

- kort om den kommande budgeten 

  

4. Föregående protokoll   

Gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

5. Inskickade rapporter och information 

Ekonomirapport 

Lotta redovisade resultat- och balansrapport till och med 31 oktober. Just nu ett överskott men det 

kommer att reduceras då räkningen från VGR blir inskickad avseende lönekostnad för 

verksamhetschefen. – se bilagor på teams.  

 

Senaste nytt från FBR och om samverkansorganet OFI RIO FBR: 

Det första mötet i det nya samrådsorganet är inbokat till den 9 november. Samrådsorganet består av 

från RIO: Olle Westberg och Stefan Attefall. Från OFI: Annica Wallenborg Flynn och Thomas Nilsson. 

Från FBR: Magnus Wetterberg och Anna-Carin Bylund. Agendan på detta första möte är; 

Arbetsformer 

Regering och riksdag 

SKR och Regionerna  

Myndigheter 

Övriga frågor 

Repskapet i november – vad står på agendan: 

Nästa repskapsmöte är den 9 november och där kommer man bland annat att diskutera förslag om 

stadgeändring, beslut om strategisk inriktning, anmälan om styrelsens verksamhetsplan för 2023, 

fastställande av ekonomisk ram för 2023. 



 

Möten med SKR/Erik Peurell 

Verksamhetschefen hade månadsmöte med Erik Peurell 7 okt där vi återigen pratade om den 

expertgrupp som ska tillsättas, tyvärr vet vi ännu inte hur den gruppen kommer att se ut. Vi kommer 

att bjudas in till ett möte på SKR:s utbildnings- och kulturberedning när de nya är på plats. U- och 

KoF-beredningen kommer att få besök av Folkbildningsutredningen den 15 december. Vi pratade 

även om dagordning till det förmöte som vi ska ha den 9 nov innan Representantskapet. 

 

Möten med Anna-Carin Bylund 

Annica Wallenborg och Olle Westberg från RIO träffar Anna-Carin Bylund på Folkbildningsrådet varje 

månad i kortare avstämningsmöten. Där har vi chans att skicka med henne saker som vi vill ha upp på 

agendan och där även hon kan få inspel från medlemsorganisationerna. den 2 november hade vi ett 

kort avstämningsmöte angående en ESF-ansökan som FBR ska skicka in senast den 10 november där 

totalt 15 skolor kommer att vara delaktiga, fyra OFI-skolor och 11 RIO-skolor. Se bifogad fil: 

RIO kommer att anställa en projektledare på 100% till detta projekt som finansieras av ESF-medel till 

100%.  

 

Höstmötet 17 november 

Idag är det 35 personer anmälda, Annica kommer att skicka ut en påminnelse till de skolor som inte 

har anmält sig.  

 

6. Rapporter från arbetsgrupper, referensgrupper, styrgrupper och samrådsorgan; 

 

Styrgruppen för rektorsutbildningen:  

Gunilla Frykensjö Björnfoth och Annica Wallenborg Flynn.  

Finns inget att rapportera.  

Rådgivande grupp för etik-och gränsdragning:  

Peter Carlsson och Lisa Rosander  

Finns inget att rapportera, nästa möte är den 21 november.  

Referensgrupp för kvalitetsarbetet, Kuff:  

Inka Horstmann och Daniel Berton  

Finns inget att rapportera, nästa möte är den 29 november  

Folkbildningsrådets representantskap:  

Thomas Nilsson, Annica Wallenborg Flynn  

Nästa repskapsmöte är den 9 november och där kommer man bland annat att diskutera förslag om 

stadgeändring, beslut om strategisk inriktning, anmälan om styrelsens verksamhetsplan för 2023, 

fastställande av ekonomisk ram för 2023. 

 

Folkhögskolornas internationella arbete:  

Tomas Rydsmo och Emil Alm  

Det var ett möte i början av september där man främst diskuterade den kommande konferensen 

som ska vara 1–2 december på Hagabergs folkhögskola; Halvtid till 2030 – Kraftsamla och vägen 

framåt. Se länk nedan: 

Sveriges folkhögskolor - Halvtid till 2030 – Kraftsamla för vägen framåt (sverigesfolkhogskolor.se) 

 

 

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-personal-pa-folkhogskola/fortbildning/konferenser/kompetensutveckling/halvtid-till-2030--kraftsamla-for-vagen-framat/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-personal-pa-folkhogskola/fortbildning/konferenser/kompetensutveckling/halvtid-till-2030--kraftsamla-for-vagen-framat/


Nordiska folkhögskolerådet, NFR:  

Tomas Rydsmo informerade om det kommande projektet om ungas demokratiska deltagande där 

man nu skriver en Erasmusansökan, man har beslutat att bjuda in 2-3 skolor från vart och ett av 

länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Man bjuder in till att delta i ett pedagogiskt 

utvecklingsarbete gemensamt för folkhögskolor i Norden, Europa och Världen. Syfte är att utmana 

våra metoder och arbetssätt för att öka deltagarnas delaktighet i samhället – med andra ord: öka 

folkhögskolornas förmåga till demokratisk bildning. De folkhögskolor som Sverige nominerar är 

Marieborg, Dalsland och Kista.  

 

NRF arrangerar vartannat år en gemensam konferens för skolledningar och pedagoger i hela Norden, 

den har tidigare legat i Kungälv men ska nu alternera mellan de nordiska länderna. Under mellanåret 

arrangeras ett så kallat ”toppmöte” – ett möte för de nationella folkhögskoleorganisationerna och 

för intresserade skolledningar, där fokus är på strategiska frågor för folkhögskolerörelserna i Norden. 

Nästa toppmöte är den 19 – 21 april i Helsingfors. Utöver de fyra nordiska länderna kommer även 

representanter för Island och Baltikum. NFR följer de Nordiska ministerrådets intentioner om att 

finansiera mobilitet för fhsk-deltagare att studera i andra nordiska länder. EAEA har kontakter med 

folkbildningsinitiativ i bl a Ukraina. 

Folkbildningsrådets expertgrupp:  

Hans Olov Furberg, 

Inget nytt att rapportera.  

Styrelsen för FSO:  

Thomas Nilsson, Lotta Skärberg 

Det har kommit ett nytt förslag på samverkansavtal med FSO, nytt är att OFI ska betala 5% av 

kontorsytan, en ökning med 1% för 2023.  

Rådet för folkbildningsfrågor, RÅFF 

Anna Hartman Sjödin och Annica Wallenborg 

Minnesanteckningar från möte med RÅFF den 12 oktober har skickats ut.  

 

Styrgrupp för forsknings-och utbildningsfrågor, FoU:  

Hans Olov Furberg, Thomas Nilsson och Annica Wallenborg Flynn. 

Finns inget att rapportera. Nästa möte är den 25 november. 

7. Dialogärenden 

 

- Hur tolka framtiden utifrån den nya politiska karta som vi har att förhålla oss till. 

Vi diskuterade farhågor och hur vi kan förvänta oss att den kommande budgeten kommer att se ut.  

- Vilka aktiviteter bör vi göra i vårt påverkansarbete och vem gör var?  

Det finns en framtagen plan som vi tagit fram tillsammans med RIO som ska följas upp. I 

referensgruppen för Sveriges folkhögskolor har vi tagit fram en kommunikationsplan och ett årshjul 

som vi följer och där vi planerar gemensamma aktiviteter. Vi diskuterade även om värdet att bjuda in 

beslutsfattare till våra skolor. Annica fick också i uppdrag att kontakta Katarina Hansson på FBR för 

att kolla hur hon jobbat nu med sina regionbesök och vad hon ser när det gäller kunskapsnivån ute i 

regionerna när det gäller folkhögskolorna verksamheter.  

 

 



Lägesrapport om hur OFI och FHF ska arbeta framåt? 

Thomas Nilsson informerade styrelsen om hur arbetet fortskrider in denna fråga. Har varit svårt att 

hitta tid till att träffa Peter Högberg då han varit upptagen men både OFI och FHF är överens om och 

ser behovet av att formera om OFI och FHF.  

 

Folkbildningsutredningen – vad är på gång? 

Inget nytt att rapportera, förhoppningsvis får vi mer info av Christer Nylander den 17 november.  

Dock behöver vi vara beredda på att folkbildningsutredningen eventuellt kommer att få ett större 

fokus på just granskning och avvikelser och frågan om Folkbildningsrådet ska ersättas av en statlig 

myndighet.  

6.Övriga frågor 

- eventuellt behöver OFI:s AU ha ett extra möte och diskutera OFI- och FHF-frågan. Thomas kommer 

att kalla Hans-Olov och Lotta till ett sådant möte. 

 

7.Nästkommande möten 

Nästa styrelsemöte är den 7 december kl.13-15 via Teams.  

 

8. Mötets avslutande 

Thomas tackade alla för ett bra genomfört möte.  

 

 

Datum:    Datum: 

 

 

Ordförande Thomas Nilsson   Justerare Eva-Lotta Skärberg 

 

Datum: 

 

Sekreterare Annica Wallenborg Flynn 
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