
 

 

Protokoll styrelsemöte 28 och 29 april 2022 

 

Närvarande: 

Hans-Olov Furberg, Inka Horstmann, Lisa Rosander, Lotta Skärberg, Peter Carlsson, Thomas Nilsson, 

Tomas Rydsmo,  

Adjungerad: Annica Wallenborg Flynn,  

 

1. Mötets öppnande 

Thomas Nilsson välkomnade alla där vi för första gången på länge ses IRL. 

 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare 

Ordförande: Thomas Nilsson valdes. 

Sekreterare: Annica Wallenborg Flynn valdes. 

Justerare: Jämte ordförande valdes Inka Horstmann. 

 

3. Godkännande av föredragningslista 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Föregående protokoll 

Styrelsen diskuterade punkten nr.16 från årsmötesprotokollet, styrelsemedlemmar i FSO från 

OFI.  

 

Förslag från styrelsen är att Thomas Nilsson och Lotta Skärberg väljs som ordinarie ledamöter 

och att Annica Wallenborg Flynn är adjungerad.  

 

5. Rapporter och information 

- Ekonomirapport; Lotta gick igenom den senaste resultatrapporten per 2022-03-31 som 

lades till handlingarna.  

 

Hans-Olov Furberg – Folkbildningsrådets expertgrupp: 

De hade möte 18/3 – Lina Bjerke presenterade resultatet från en utvärdering som gjorts om 

folkbildning och regional kompetensförsörjning. Denna rapport kommer att publiceras inom 

kort på Folkbildningsrådets hemsida.   

 

Tomas Rydsmo – NFR,  

Tomas deltog på NFR:s styrelsekonferens på Svalbard och berättade om denna resa. Det 

kommer att skrivas en Erasmus-ansökan om att NFR ska bli ackrediterade.  

 

Styrelsen ställer sig bakom denna ansökan. 

 

Annica Wallenborg – FoU och rektorsutbildningen.  

Annica redogjorde för vad som sker inom FoU;  

- I höst startar fortbildningskurserna Yrkesutbildning i utveckling och Folkhögskolan som 



konstnärlig bildningspraktik. Anmälan öppnar i maj. Kursen Allmän kurs i utveckling pausas 

ett år och sedan planeras återkomma i uppdaterad skepnad hösten 2023.  

 

Rektorsmentorsprogrammet har startat med nio rektorer och nio mentorer. Lars Gejpel har 

rapporterat att allt flyter på väldigt bra.  

 

Rektorsfortbildningsprogrammet har sin avslutande rektorskonferens i mitten av juni på 

Södertuna slott. En ny styrgrupp som ska hålla i de kommande två åren har redan utsetts. 

Annica kommer att ha möte med dem under maj månad för att diskutera upplägg och ge 

förslag på att erbjuda handledning för de rektorsgrupper som så önskar.   

 

Styrgruppen för rektorsutbildningen har haft ett möte där Annica deltog. Frågan som 

diskuterades då var om det skulle vara möjligt att starta en forskarutbildning för rektorer 

verksamma inom folkhögskolan, motsvarade den som nu finns för lärare.   

 

Övrigt; Annica och Olle från RIO kommer att besöka forskarstudenterna i Göteborg den 4 maj 

för att få veta lite mer om hur det går. (Se bilaga 1).  

 

- Träff med Utbildningsberedningen SKR:  

Thomas Nilsson, Peter Högberg och Annica Wallenborg Flynn var och träffade 

utbildningsberedningen på SKR den 21 april. (Se bilaga 2).  

 

- Funktionsrättsnätverket: 

Annica Wallenborg Flynn har deltagit på ett flertal av nätverkets möten. Det har tagits fram 

en skrivelse som ska skickas till FBR, SPSM och beslutsfattare på nationell nivå. (Se bilaga 3).   

 

OFI:s styrelse beslutade att de stödjer innehållet och tycker att initiativet är viktigt med 

angelägna frågor. Vill skicka med att nätverket ska undersöka om det är fler skolor som vill 

vara med.  

 

- Styrelsekonferens inför Repskapets vårsammanträde – vad kom ut av det?  

Hela dagen ägnades åt att i olika grupper och konstellationer diskutera folkbildningens 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot och syftet med dagen var att Folkbildningsrådet 

skulle få sina medlemsorganisationers tankar om vilka fokusområden de ska jobba med i sin 

verksamhet 2022 och 2023.  

 

- Bevakning av utbildningsformen folkhögskola   

Folkbildningsrådets styrelse fick vid representantskapets möte i november 2021 i uppdrag att 

se över formerna för inrättandet av ett organ mellan Folkbildningsrådet och folkhögskolan 

och tillse att det finns resurser för folkhögskolornas intresseorganisationer att fullgöra sin roll 

i bevakningsuppdraget. I detta ärende föreslås ett samrådsorgan och en modell för 

finansiering av intresseorganisationernas arbete. Den 21 april kallades 

intresseorganisationerna, (Thomas Nilsson, Olle Westberg, Annica Wallenborg Flynn), till ett 

möte med Maria Graner. Vid detta möte tittade vi på och diskuterade ett förslag på 

styrelsemissiv som ska presenteras på FBR:s styrelsemöte den 2 juni om hur detta 

samrådsorgans ska se ut och dess uppdrag och hur det ska finansieras och organiseras.  

 



6. Verksamhetsplanen 2022 – hur ska vi jobba med de prioriterade områdena?  
 
Under punkten ”Att identifiera utvecklingsområden där FSO kan stärka och hjälpa 
folkhögskolorna i deras arbete” beslutade styrelsen att ge Tomas Rydsmo i uppdrag att 
skriva ett PM som ska läggas fram för FSO:s styrelse. Där föreslår vi att FSO ska vara en resurs 
och ha kompetens i att hjälpa folkhögskolorna i att kunna bevaka och söka medel från till 
exempel ESF, Tillväxtverket, Länsstyrelserna, med flera.   
 
Under punkten ”Tillsammans med RIO intensifiera påverkansarbetet mot beslutsfattare på 
olika nivåer såväl nationellt, regionalt som lokalt” diskuterades hur vi kan jobba mer 
proaktivt med detta och om FHF skulle kunna jobba mer med opinionsbildning genom 
debattartiklar och insändare. Vidare att vi kan få stöd av kommunikatörerna på FSO genom 
att köpa deras tjänst vid de tillfällen vi vill skriva en artikel eller en insändare. 
 
Under punkten ”Fördjupa samarbetet med politiker och tjänstepersoner inom SKR”. 
Verksamhetschefen och ordförande fortsätter att fördjupa samarbetet med 
utbildningsberedningen och med vår kontaktperson på SKR.  

 
7. Dialogärenden 

 

- Nyhetsbrev från OFI 

Styrelsen föreslår att Verksamhetschefen regelbundet skickar ut ett personligt mejl direkt till 

alla OFI:s rektorer med lite kort information och omvärldsspaning.  

 

- Dokumenthantering 

Annica får i uppdrag att undersöka om vi kan använda Formpipe och vad det i så fall skulle 

kosta. Vid nästa möte den 23/6 fattas beslut i frågan. 

 

- Behov av fler rektorsträffar för OFI-rektorer 

Styrelsen ser inte att det finns behov av att anordna rektorsträffar för OFI-rektorer.  

 

- Frågan/kravet från FBR om att OFI-skolorna ska/måste lämna in separata 

revisionsberättelser    

Styrelsen beslutar att ge Hans-Olof Furberg i uppdrag att göra en skrivelse om OFI:s 

ståndpunkt i denna fråga och skicka den till Folkbildningsrådet.  

 

- gemensamt påverkansarbete med OFI/RIO/FHF 

Se ovan under punkt 6.  

 

8. Övriga frågor 

Anna Sjödin vill via ett mejl informera styrelsen om att arvsfondsprojektet Min story – Vår 

agenda, där Anna sitter i styrgruppen, har börjat fundera på en fortsättning på projektet 

(från hösten 2023). Ett första steg blir att projektledaren kommer att kalla deltagande 

skolledare samt pedagoger i innevarande projekt för att kolla intresse och idéer runt en 

eventuell ny ansökan. Det är alltså inget som ska göras just nu, men frågan kan komma 

längre fram om ett steg två i detta projekt. 

 

Lisa Rosander informerade om att man som enskild skola kan söka medel från SPSM för att 

handleda lärare som jobbar med deltagare med funktionsvariationer.  



 

Behovet av att träffa FHF mer och diskutera hur OFI och FHF kan samverka togs upp och 

styrelsen beslutade att bjuda in FHF till styrelsemötet 1–2 september.  

 

Hans-Olof Furberg uppmärksammade styrelsen på den uppföljningsrapport som gjorts av 

Folkbildningsrådet för 2021, HOF reagerade på en formulering i rapporten; om att fler 

regioner utser skolchefer och att detta kan riskera att den demokratiska processen hämmas.  

Formuleringen förklarades inte ytterligare i rapporten. 

 

9. Nästkommande möten 

23 juni kl.08.30-10.00 via Teams. 

1–2 september kl.12-12 i Stockholm på Magnus Ladulåsgatan 63A. Annica bokar logi.  

 

10. Mötets avslutande 

 

 

Bilaga 1. Forskarskolan – vad alla studenter ska forska om 

Bilaga 2. SKR Utbildningsberedning 21 april  

Bilaga 3. Skrivelse politiker 

 

 

Datum:    Datum: 

 

 

Ordförande Thomas Nilsson   Justerare Inka Horstmann 

 

Datum: 

 

Annica Wallenborg Flynn  
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