
 

 

Protokoll från OFI: s styrelsemöte den 28 maj 2018 

Tid och plats: 15.00 – 16.15 via telefonkonferens 

Närvarande: Thomas Nilsson, Lisa Rosander, Hans Erik Pettersson, Inka Horstmann, Peter Carlsson, 

Hans Olov Furberg, Johanna Winbladh 

 

• Mötet öppnas 

Thomas öppnar mötet. 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses  

Thomas utses till ordförande, Johanna till sekreterare och Hans Olov till justerare. 

• Godkännande av föredragningslistan 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom utan diskussion. 

•  Rapporter;      

- RÅFF-möte  

Rapporten bordläggs till nästa möte. 

- Samråd på Arbetsmarknadsdepartementet om integration och etablering  

Thomas rapporterar om samråd på inbjudan från Arbetsmarknadsdepartementet 

angående det civila samhällets roll i att påskynda nyanländas etablering i arbets- 

och samhällslivet genom att fler kommer i arbete eller utbildning. Som bakgrund 

till samrådet låg Mottagandeutredningens förslag (SOU 2018: 22).  

- Kvalitetsarbetet  

Johanna rapporterar statistik om SeQF, processdagar och ytterligare stödmaterial 

för folkhögskolorna som kommer på Sveriges folkhögskolors webbsida. 

 

• Förslag till stadgar och missiv för FSO  

Öppen diskussion om förslaget som i huvudsak innebär att organisatoriskt separera FSO från 

RIO genom att bilda en egen ideell förening. Förslaget innebär även att FSO inte blir överordnat 



intresseorganisationerna eller kommer driva opinion i eget namn utan förblir utförare av 

intresseorganisationernas vilja. En enskild skola kan inte ha inflytande över FSO på annat sätt 

än genom att driva en fråga genom sin intresseorganisation. Dessutom ligger i FSOs uppdrag 

att undersöka och understödja folkhögskolornas behov.  

 

I förslaget står att antal delegater vid årsmötet tilldelas organisationerna proportionerligt per 

påbörjat tiotal medlemsskolor. För OFIs del kan förslaget inom kort kan få negativa följder om 

antalet folkhögskolor förändras med tanke på ett redan nu ökat antal filialer. Detta kan då 

förändra styrkeförhållanden mellan OFI/Fhf- och RIO-skolor i en styrelse för FSO så att OFI 

inte upplever sig ha påverkansmöjligheter över beslutsfattande. Om man i stället bestämmer sig 

för att ha fast antal mandat, oavsett tillkommande av nya skolor kan OFI säkerställa att ett sådant 

scenario inte uppstår.  

 

Utökade platser och ett ökat antal filialer innebär en situation där antalet skolor kan förändras 

snabbt åt olika håll och det är viktigt att stadgarna skrivs så att sammansättningen blir stabil för 

en längre tid. Förslaget som ligger innehåller en skrivning om att en 4/5-delsmajoritet bland 

delegaterna ska krävas för att kunna fatta beslut. Det är en säkerhet för OFI oavsett om RIO får 

utse fler delegater. Förslag från styrelsen inför nästa styrgruppsmöte för FSO att samma 

majoritetsförhållande ska gälla för ändringar av stadgarna. 

 

Styrelsen lägger fram förslaget att RIO får skicka 12 delegater och OFI och Fhf fem delegater 

tillsammans till årsmötet. Beslut om att Thomas ringer Mats Bernstedt och diskuterar frågan 

utifrån styrelsens synpunkter. Dessutom  

 

• Inbjudan från Fhf att diskutera sammanslagning av föreningarna OFI och Fhf 

Thomas föredrar kort bakgrunden till de båda organisationerna samt hur samarbetet sett 

ut tidigare. Fhf har bjudit in företrädare för OFI till samtal om en eventuell 

sammanslagning på torsdag den 31 maj. Diskussion på mötet om förslaget. Styrelsens 

hållning är att initiera ett tätare samarbete med Fhf under nästkommande år och 

undersöka efter om det är läge att så samman organisationerna framåt.  

 

• Inspel inför höstmötet 9 november (talare, tema, utformning)  

Förslag att fortsätta på temat från årsmötet och bjuda in ytterligare en forskare som arbetat med 

Tillitsdelegationen. Johanna uppdras att återkomma vid nästa styrelsemöte med förslag på namn 

på talare. Förslag på lokaler för nästa möte diskuteras. Thomas tar reda på om det finns lokaler 

i anslutning till SKL:s kontor. 



 

• Ökad psykisk ohälsa bland deltagare på folkhögskola - Bör OFI initiera frågan för insatser 

via FSO?  

En insats skulle kunna innebära ett samarbete mellan FSO och SPSM. Frågan bordläggs och 

förbereds till nästa styrelsemöte. 

 

• Mötesplan för sommaren och hösten  

Frågan bordläggs till nästa möte när alla styrelsemedlemmar kan delta. 

 

• Övriga frågor  

Inga övriga frågor behandlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


