
 

 

Protokoll styrelsemöte 1–2 september 2022 

Tid: 1 sep. kl.12.00-2 sep. kl.12.00 

Plats: Magnus Ladulås gatan 63A 

Närvarande: 

Hans-Olov Furberg, Inka Horstmann, Lotta Skärberg, Peter Carlsson, Thomas Nilsson, Tomas Rydsmo,  

Adjungerad: Annica Wallenborg Flynn,  

 

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare 

Ordförande: Thomas Nilsson valdes. 

Sekreterare: Annica Wallenborg Flynn valdes. 

Justerare: Jämte ordförande valdes Hans-Olov Furberg. 

 

3. Godkännande av föredragningslista 

 

4. Föregående protokoll   

 

5. Inskickade rapporter och information 

 

- Ekonomirapport – Lotta gick igenom rapporten och resultatet är enligt plan, dock saknas 

fortfarande fakturan från VG-regionen för Verksamhetschefens tjänst från och med 15 

februari till och med augusti, men den är på gång.  

 

- Tomas Rydsmo; Om Erasmus-projektet med NFR 

Tomas informerade om att NFR ska satsa på ett gemensamt nordiskt projekt som ska handla 

om att tillsammans stärka demokratiarbetet på alla nordiska folkhögskolor. Ska ha en 

gemensam work shop i Finland den 13–14 september där man också ska börja fundera på att 

söka ett gemensamt projekt om att jobba med demokratifrågor. Ansökan till detta Erasmus-

projekt ska vara inne mars 2023. Tomas kommer att hålla oss uppdaterad i denna fråga. 

 

- Senaste nytt från FBR och om samverkansorganet OFI RIO FBR 

Annica informerade om avstämningsmöten med Anna-Carin Bylund som sker en gång i 

månaden, än så länge inget möte inbokat i det nya samrådsorganet, hade 

ordförandeöverläggning med FBR den 23 augusti. Riksrevisionsrapporten var huvudfrågan 

samt FBR:s kommande strategidokument 2023–2025. 

 

 

 



- Rapporter från arbetsgrupper, referensgrupper, styrgrupper och samrådsorgan; 

 

Styrgruppen för rektorsutbildningen:  

Gunilla Frykensjö Björnfoth och Annica Wallenborg Flynn.  

Inget att rapportera då det inte har varit några möten. 

 

Rådgivande grupp för etik-och gränsdragning:  

Peter Carlsson och Lisa Rosander och Annica Wallenborg Flynn.  

Inget att rapportera då det inte har varit några möten. 

 

Referensgrupp för kvalitetsarbetet, Kuff:  

Inka Horstmann och Daniel Berton  

Inget att rapportera då det inte har varit några möten. 

 

Folkbildningsrådets representantskap:  

Thomas Nilsson, Annica Wallenborg Flynn  

Det kommande repskapsmötet 9 november kommer främst att handla om valresultatet och 

hur det påverkar folkbildningen, riksrevisionsrapporten, folkbildningsutredningen och 

Folkbildningsrådets strategidokument 2023–2025. Förmöte med SKR kommer att ske samma 

dag på förmiddagen.  

 

Folkhögskolornas internationella arbete:  

Tomas Rydsmo och Emil Alm  

Inget att rapportera då det inte har varit några möten. Nästa möte är i mitten av september 

så rapport kommer vid nästa möte. 

 

Nordiska folkhögskolerådet, NFR:  

Se ovan 

 

Folkbildningsrådets expertgrupp:  

Hans Olov Furberg, 

Se bifogad bilaga som också finns i Teams.  

Det senaste mötet handlade om pågående, avklarade och planerade intressanta utredningar.  

 

Styrelsen för FSO:  

Nästa styrelsemöte äger rum på Hagabergs folkhögskola 22–23 september. Punkter som 

kommer att behandlas är bland annat upphandling av nytt skoladministrativt system, om hur 

FSO ska jobba med verksamhetsområdet Agenda 2030, Folkbildningens globala samarbeten 

och avgränsningar samt folkhögskolornas internationella projekt och projektansökningar. 

Thomas Nilsson och Lotta Skärberg och adjungerad Annica Wallenborg kommer att närvara 

vid mötet.  

 

Referensgrupp för insynsrådet för CSN: 

Annica Wallenborg fick i uppdrag att utreda vad detta är för referensgrupp och om OFI ska ha 

någon representant i denna. Enligt Anna-Carin Bylund på FBR som sitter i insynsrådet så finns 

det ingen referensgrupp. Annica Wallenborg ska även kolla med RIO.  

 

 



Rådet för folkbildningsfrågor, RÅFF 

Anna Hartman Sjödin och Annica Wallenborg 

Ingen rapport inskickad.  

 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd 

Robert Uitto är ordinarie ledamot i detta råd och Nanna Nilsson är ersättare. På nedan länk 

kan man ta del av rådets yttranden på inkomna anmälningar.  

Yttranden från FSR - Folkbildningsrådet (folkbildningsradet.se) 

 

Strategi-och samverkansgrupp OFI/RIO:  

Lotta Skärberg har haft denna funktion under 2021. Årsmötet beslutade att ge styrelse i 

uppdrag att undersöka frågan vidare och som styrelsen ser det har denna grupp ersatts av 

det nybildade samrådsorganet där Thomas Nilsson och Annica Wallenborg är 

representerade.  

  

Styrgrupp för forsknings-och utbildningsfrågor, FoU:  

Hans Olov Furberg, Thomas Nilsson och Annica Wallenborg Flynn. 

- Rektorsfortbildningsgrupperna är på gång att starta och nytt för denna period är att det nu 

finns en grupp som kommer att få professionell handledning. Denna grupp träffas vid sex 

tillfällen. Handledningen sker utifrån en väl strukturerad metod som bygger på att deltagarna 

reflekterar i grupp kring olika dilemman.  

- Angående Yrkesutbildning i utveckling och Folkhögskolan som konstnärlig bildningspraktik:  

I dagsläget är det för få anmälda till dessa uppdragsutbildningar som görs i samarbete med 

Göteborg – och Linköpings universitet. Avtalen kan sägas upp med en månads varsel och 

kommer att göras så i tid om det inte inkommer fler anmälningar. Kurserna planeras att 

starta oktober/november. 

- Planeringen och programmet inför Folkhögskoleforum är klart så nu hoppas vi på att det 

blir många anmälningar. 

- Nästa FoU-möte är den 25 november och då kommer vi att få ytterligare information om 

sonderingsuppdraget som Anders Aronsson och Gerhard Holmgren har om att starta en 

fond; Gösta Vestlunds fond för folkhögskoleforskning. Vi kommer också att ha en 

forskarkonferens den 6 december.  

 

6. Dialogärenden 

 

• Folkhögskoleenkäten, se bilaga;  

Styrelsen beslutade att Annica och Inka kompletterar det påbörjade underlaget med de 

inspel som kom fram under styrelsemötet och skickar detta till Karin Karlsson och Jonna 

Hamlin på FSO.  

 

• Kvalitetskonferenser som koncept: 

Styrelsen beslutade att Annica ska bjuda in Jonna Hamlin från FSO till nästa styrelsemöte 

den 6 oktober så att hon kan ge oss mer information om syfte och innehåll på 

kvalitetskonferenser kan vara.    

 

• Schoolsoft - den kommande upphandlingen av skoladministrativt system,  

Styrelsen diskuterade resultatet från den kartläggning som FSO gjort när det gäller: 

- behov som folkhögskolorna har på ett skoladministrativt system  

https://www.folkbildningsradet.se/for-folkbildare/jag-jobbar-pa-folkhogskola/studerandefragor/studeranderatt/yttranden-fran-fsr/
https://www.folkbildningsradet.se/for-folkbildare/jag-jobbar-pa-folkhogskola/studerandefragor/studeranderatt/yttranden-fran-fsr/


- folkhögskolornas upplevelser av Schoolsoft 

FSO kommer att skicka ut en fullständig rapport den 13 september, se bifogad bilaga.  

Styrelsen beslutade att Thomas Nilsson och Lotta Skärberg tar med sig OFI:s synpunkter 

till FSO:s styrelsemöte den 22–23 september.  

 

• Riksrevisionens granskningsrapport om statsbidraget till studieförbunden, den blir 

publik den 27 sep. Vad väntar och hur förbereda oss?  

Thomas Nilsson informerade styrelsen att det finns en oro på FBR men att vi i dagsläget 

ska invänta rapporten för att sedan bestämma hur och vad vi kommunicerar gällande 

rapporten. Vilka effekter kan rapporten få för landets folkhögskolor och kommer 

Folkbildningsutredningen som leds av Christer Nylander att få ytterligare direktiv att 

utreda?  

 

• Inriktning Agenda 2030 och global hållbarhet, 

På mötet diskuterade vi kring de frågor vi fått av FSO och som även kommer att vara en 

punkt på FSO:s styrelsemöte 22–23 september.   

  

• Rektorsfortbildningen – denna punkt tas vid nästa styrelsemöte.  

 

• MUCF:s förstudie om ett framtida socialfondsprojekt 

Styrelsen beslutade att ge Annica Wallenborg i uppdrag att fortsätta att ha dialog med 

MUCF och bevaka denna fråga. Annica Wallenborg får även i uppdrag att skicka in en 

”önskelista” till MUCF på saker som de bör ha med i sin förstudie inför utlysningen av 

kommande ESF-projekt.  

 

• Tomas Rydsmos PM, se bilaga;  

Styrelsen beslutade att ta med Tomas Rydsmos förslag till FSO:s styrelsemöte 22-23 

september. Förslaget går ut på att man eventuellt ska ha en nationell kompetens på FSO 

som kan söka externa projektmedel från till exempel ESF eller Arvsfonden. Skulle också 

kunna ge skolor stöd när de vill söka egna projektmedel samt skapa samarbetsytor skolor 

emellan.  

 

• Konsekvenser av omställningsmöjligheterna till följd av ”LAS-överenskommelsen” och 

vilken roll folkhögskolan kan ha i denna kompetensutveckling av en stor del av svensk 

arbetskraft kommande år. 

Styrelsen beslutade att ge Annica Wallenborg i uppdrag att ta kontakt med Anna-Carin 

Bylund för att få mer information. Handlar om det nya omställningsstudiestödet. Skulle 

folkhögskolorna kunna vara med som en aktör i detta kompetenslyft. Kanske kan vi 

erbjuda en studiemotiverande och studieförberedande kurs för personer som fyllt 50 år. 

Nu ligger uppdraget på de reguljära utbildningssystemen och lärosätens. Har man lämnat 

folkhögskolorna utanför denna satsning?   

 

• Ang. Förslaget från FBR om avlyft från statsbidraget för finansiering av OFI:s 

representation i Samrådsorganet för bevakning av utbildningsformen folkhögskola. 

Styrelsen beslutade att OFI tillsammans med RIO ska driva att denna kostnad ska tas av 

förvaltningsanslaget. 

 



• Hur ska de offentligägda folkhögskolorna företrädas på nationell nivå? Frågan om OFI:s 

och FHF:s roll och relevans som två fristående föreningar. Hur skulle en alternativ 

organisation/föreningsbildning se ut för att jobba på ett effektivt och framgångsrikt 

sätt.    

Styrelsen beslutade att ge Thomas Nilsson och Peter Högberg i uppdrag att skissa på ett 

förslag på hur en eventuell sammanslagning av dessa två föreningar skulle kunna se ut. 

Förslaget ska presenteras på nästa styrelsemöte den 6 oktober.  

 

• Hur hitta en rutin där vi skickar ut VB/årsredovisning från OFI till alla regioner som är 

medlemmar på den officiella mailadressen så att den blir diarieförd på rätt sätt? 

Styrelsen beslutade att ge Annica Wallenborg i uppdrag att skicka ut OFI:s årsredovisning 

till samtliga 18 regioner där det finns Regionägda folkhögskolor så att dessa diarieförs 

och redovisas enligt gälladen regler och rutiner. Skall skickas till berörd nämnd.  

 

6. Övriga frågor 

Höstmöte – datum för höstmöte är bestämt till den 17 november kl.13-16 digitalt. Christer 

Nylander bjuds in.  

 

Kort om Anna-Ekströms besök på Kyrkeryds folkhögskola den 2 september – Annica 

informerade styrelsen om detta besök.  

 

7. Nästkommande möten 

6 oktober kl. 13-16.30 digitalt 

2 november kl.14-16 digitalt  

17 november kl.13-16, (digitalt medlemsmöte – höstmöte) 

 

8. Mötets avslutande 

 

 

 

  

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Annica Wallenborg Flynn (Sep 27, 2022 09:39 GMT+2)

annica

annica.wallenborg@sverigesfolkhogskolor.se

thomas nilsson (Sep 27, 2022 15:30 GMT+2)
thomas nilsson

thomas nilsson

thomas.nilsson@edu.gotland.se

HansOlov Furberg (Sep 27, 2022 17:13 GMT+2)

HansOlov Furberg

hans.olof.furberg@rvn.se
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