
 

Protokoll OFI styrelsemöte den 20 februari 2020 

Tid och plats: Kl. 10-16 i FSOs lokaler på Magnus Ladulåsgatan 63  

Närvarande: Thomas Nilsson, Lotta Wennlund, Hans Olov Furberg, Inka Horstmann, Peter 

Carlsson, Lisa Rosander, Johanna Winbladh 

• Mötet öppnas 

Mötet öppnas av Thomas Nilsson. 

 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Thomas väljs till ordförande, Johanna till sekreterare och Peter samt Inka till 

justerare. 

 

• Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns med tillägg om punkter om förslag till uppdrag till 

Strategirådet, fortsatt inriktning för det internationella arbetet inom FSO, fortsatt 

utveckling i frågan om mobilitetsersättningen samt valberedningens arbete inför 

årsmötet. 

 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom och återkoppling sker till punkter om OFIs 

medlemskap i Nordiska folkhögskolerådet samt inspel från styrelsen inför 

Expertgruppens möte. 

 

•  Rapporter;     

- Årsmötesplanering  

Johanna rapporterar om planeringsgruppens arbete inför årsmötet angående 

inbjudna föreläsare, antal anmälda samt praktikaliteter inför dagen. Den 19 mars 

kl. 13 planeras ett styrelsemöte som delvis sker tillsammans med styrelsen för Fhf, 

därefter gemensam middag i FSOs lokaler. Förslag på eget styrelsemöte mellan kl. 

13-16 och sedan gemensamt möte med Fhf kl. 16 - 18 och sedan middag i FSOs 

lokaler.  

 

Planeringsgruppen uppdras att planera även för den 19 mars. 

 

 



- Fortbildningsdagar för nya rektorer  

Thomas och Johanna rapporterar om genomförda fortbildningsdagar på Clarion 

hotell i januari för nya rektorer i samarbete mellan Folkbildningsrådet, OFI, RIO 

och FSO. Träffen innebär två dagar där dag ett arrangeras av Folkbildningsrådet 

och dag två av FSO och intresseorganisationerna. Ett fyrtiotal rektorer var 

samlade för årets fortbildningsdagar och dag två inleddes av Thomas Nilsson och 

Gerhard som informerade om OFIs och RIOs historia och arbete utifrån ett 

ideologiskt perspektiv. Dagen fortsatte med att FSO informerade om sina olika 

verksamheter.  

 

- Expertgruppen  

Hans Olov berättar om Expertgruppens senaste möte där fler representanter ingår 

nu än tidigare år. RIOs och OFIs representanter hade denna gång ett förmöte för 

att inventera gemensamma idéer för utvärderingar och rapporter. Samtal fördes 

om utvärderingar om deltagares mående (folkhälsoperspektiv utifrån bland annat 

demokrati och kollegialt lärande). Högskolan i Ersta- Sköndal gör just nu en 

folkhögskoledeltagarundersökning om ideellt engagemang och expertgruppen 

inväntar den. Yrkesutbildning på folkhögskola kan också komma att utvärderas. 

Samtal om att jämföra lärandemiljöer mellan folkhögskolan och andra lärcentra.  

 

- Aktuellt på FSO  

Johanna informerar om det arbete som sker på FSO med att igångsätta en egen 

förening gällande avtal, ekonomi, verksamhetsplanering och referensgrupper. 

 

Samverkansavtal mellan intresseorganisationer ligger till grund för FSOs ekonomi 

och OFI bör ta ställning till fortsatta former och villkor för samverkan. 

 

- Folkhögskoleforum  

Thomas och Johanna informerar om förutsättningar och planering för 

Folkhögskoleforum 2020. Nytt för i år är att evenemanget arrangeras av RIO och 

OFI och att ekonomi för eventet även ligger där. Planeringsarbetet kommer ske 

med hjälp av bland annat en referensgrupp där OFI bör utse en representant. 

Förslag från mötet att tillfråga PeO Sahlberg från Gotlands folkhögskola. 

 

Johanna uppdras att tillfråga PeO. 

 

- Allmän kurs i utveckling  

Thomas och Johanna informerar om förutsättningar och planering eftersom även 

Allmän kurs i utveckling nu är en aktivitet för intresseorganisationerna och inte 

längre FSO. 

 



Förslag om att ställa frågan till de som har gått tidigare år hur viktig möjligheten till 

högskolepoäng har varit. Information om att Göteborgs universitet nu anordnar 

kursen ”Folkbildningens idé och praktik 15 hp” som en uppdragsutbildning åt 

Västra Götalands bildningsförbund, och att det finns planer på att erbjuda den som 

en ordinarie universitetskurs sökbar för alla i framtiden.   

 

Inspel från mötet om behov av en ny utbildning om digitala verktyg.  

 

- Ny fortbildningskurs för lärare på folkhögskolans yrkesinriktade utbildningar 

Thomas informerar att mellan RIO och OFI samt representanter från 

folkhögskolornas yrkesutbildningar ska träffas den 28 februari för ett idémöte. Det 

kommer handla om fortbildning för lärare som utbildar bland annat 

fritidspedagoger, socialpedagoger och inom kulturutbildningar på folkhögskola. 

• Genomgång och fastställande av verksamhetsberättelse  
Thomas föredrar förslag till verksamhetsberättelse för 2019 och mötet kommer med 
inspel om justeringar.  

Inspel från mötet även om att inför nästa års verksamhetsberättelse göra en mer 
sammanhängande text som relaterar mer till verksamhetsplanen.  

Johanna uppdras att göra justeringar och verksamhetsberättelsen fastställs av 
styrelsen.  

• Fastställande av verksamhetsplan  
Thomas föredrar förslag till verksamhetsplan för 2020 och mötet kommer med inspel 
om justeringar.  

Johanna uppdras att göra justeringar och verksamhetsplanen fastställs av styrelsen. 

Diskussion om prioritering av representation i Referensgrupp för programnära råd för 
F-linjen.  

Thomas uppdras att kontakta RIO i frågan. 

 

• Fastställande av bokslut och budget  
Lotta föredrar bokslut för 2019 som fastställs av styrelsen. 

Budget är under arbete där samverkansavtal RIO, Fhf och OFI behöver gås igenom och 
hänsyn tas till förslag till hyresavtal som inkommit från FSO. Budget fastställs under 
årsmötet. 

Lotta uppdras att efterfråga revisionsrapport från revisor. 

Grupp med OFI - och - RIO-företrädare om internatskolors situation 
Inka berättar om gruppens arbete där sex representanter ingår; tre från vardera 
organisationer och som representerar stora delar av landet geografiskt. Gruppen har 
diskuterat förutsättningar för arbetet där ekonomi är en fråga för möten. Förfrågan 
från gruppen om intresseorganisationerna kan betala resekostnader för sina 



representanter. Gruppen planerar att skicka ut en enkät till alla skolor om 
förutsättningar att bedriva internatverksamhet. Förfrågan om enkäten kan skickas ut 
via intresseorganisationerna.  

Mötet beslutar att OFI kan stå för representanters kostnader i samband med möten. 
Representanter för OFI är Thomas Nilsson, Hasse Petersson och Jan Johansson.  

Mötet beslutar att enkäten kan skickas ut till medlemmarna via OFI. 

 

• Remiss från Folkbildningsrådet – inspel från styrelsen 
Styrelsen för Folkbildningsrådet har tagit fram underlag för beslut om nya regler för 
att starta folkhögskolor och studieförbund, som gått ut som remiss till 
intresseorganisationerna. Förslaget innebär att huvudman för en nystartad 
folkhögskola ska vara ideell förening med undantag för offentligägda huvudmän.  

Förfarandet med remisser inför nya regler och anvisningar är en nyordning. 
Intentionen är att denna typ av principfrågor bör förankras hos 
intresseorganisationerna innan beslut fattas av Folkbildningsrådet.  

Mötet ställer sig inte emot innehållet i förslaget. Regeln kan gälla för nystartade skolor 
men bör inte påverka redan existerande skolor.  Fråga om vad som händer vid 
övertagande av befintlig skola.  

Mötet är även positivt till att Folkbildningsrådet i fortsättningen bör förankra större 
förändringar via remissförfarande till sina medlemsorganisationer för att få inspel och 
förankring. Folkbildningsrådet är inte bundna att följa riktningen i svaren eftersom det 
har en enväldig styrelse. 

Thomas uppdras att formulera ett svar på remissen enligt ovanstående resonemang. 

 

• Förbereda förslag till mötesplan för 2020 
Mötet föreslår ett möte per månad under de månader som skolorna har verksamhet.  

Johanna och Thomas uppdras att presentera ett förslag på mötesplan till styrelsen via 
Doodle.  

 

• Övriga frågor 

- Strategirådets uppdrag 

RIO har föreslagit OFI att gemensamt ge Strategirådet i uppdrag att utreda 

finansieringsmodellen för folkhögskolorna regionalt. Strategirådet är samma 

företag som utförde den tidigare utredningen om mobilitetsersättningsmodellen.  

 

Den regionala utvecklingen gäller ekonomisk ersättning generellt men också 

mobilitetsersättning specifik, som inte följer folkhögskolornas ekonomiska 

verklighet och behov. Det behövs en genomlysning av folkhögskolans ekonomiska 



situation, den verksamhet och nytta man står för samt hur den regionala 

försörjningen kan säkras. Detta för att visa på de positiva effekterna av att det finns 

folkhögskolor inom regionerna.  

 

Styrelsen uppmanas att ytterligare läsa förslaget och komma med inspel till 

Thomas om utredningen ska göras och vem som i så fall ska få uppdrag att göra 

den. Fortsatta samtal med RIO kommer ske. 

   

- Inspel om det internationella arbetet inom FSO  

Tomas Rydsmo har skickat in en inlaga om efterlysning av ny uppdragsbeskrivning 

för de internationella frågorna som utgår från en omvärldsbevakning. Inför FSOs 

styrelses nästa möte i mars bör förslag om ett nytt uppdrag tas fram. 

 

Representanter i styrelsen för FSO uppdras att föra fram förslaget. 

 

- Mobilitetsersättning från regionerna 

Lisa informerar om möte med SKR där den utredning som gjorts av Strategirådet 

presenterades. Regionerna för Stockholm, Västra Götaland och Skåne planerar 

hoppa av SKRs rekommendation och enbart betala för deltagare inom den egna 

regionen. Under 2020 kommer regionerna fortsätta betala enligt tidigare 

rekommendation men redan nästa år kommer många regioner ha hoppat av den. 

SKR meddelar att de inte längre kommer involvera sig i frågan och komma med 

rekommendationer. 

 

OFI kommer fortsätta arbetet med att påverka regionerna i frågan. 

 

- Brist på revisorer valberedningens arbete 

Båda revisorerna har tackat nej till att ta uppdrag inför nästa år. Förslag om att 

revisorsuppdraget kan bemannas av annan personal än rektorer samt att 

ersättning kan utgå för uppdraget. 

 

Styrelsen uppmanas bidra till valberedningens arbete. 

 

• Mötets avslutande 

Mötet avslutas. 

 

Sekreterare   Justerare 

Johanna Winbladh   Peter Carlsson 

    Inka Horstmann 


