
 

Protokoll för OFI styrelsemöte den 20 april 2020  
Tid och plats: Kl. 10.00-12.00 i Teams   
 
Närvarande: Thomas Nilsson, Inka Horstmann, Peter Carlsson, Hans Olov Furberg, Lotta 
Skärberg, Lisa Rosander, Tomas Rydsmo och Johanna Winbladh 
 

• Mötet öppnas  
Mötet öppnas av Thomas N.  
 
• Ordförande, sekreterare och justerare utses  
Thomas N utses till ordförande, Johanna till sekreterare och till Lisa justerare.  
 
• Godkännande av föredragningslistan  
Föredragningslistan godkänns med tillägg om att utse en representant till   
valberedning inför FSOs årsmöte.   
 

• Föregående protokoll  
Inga kommentarer om föregående protokoll. 
  
• Rapporter;   
    
- Revisionsberättelse 2019 

Revisionsberättelsen gås igenom och mötet noterar att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för 2019.  

 
- Valberedningens förslag till årsmötet  

Valberedningen har inkommit med ett komplett förslag inför årsmötet. Styrelsen 
stödjer valberedningens förslag. 

 
- Saturnus konferens, obetald faktura  

Faktura för det planerade årsmötet i mars för lokal och kost har inkommit, trots att 
mötet avbokades. Enligt Saturnus avbokningsregler går fakturan inte att bestrida och 
kommer därför betalas av OFI.  

 
- Ekonomirapport  

Lotta föredrar balansrapport för 2020 och resultatrapport för mars 2020. Styrelsen 
har inget att invända mot rapporterna. 

 
- Uppdrag till Strategirådet från intresseorganisationerna  

Thomas har meddelat RIO att OFIs styrelse är skeptiska till att ge Strategirådet det 
uppdrag som behandlades under föregående möte. Ingen återkoppling i form av ett 
nytt förslag på företag har inkommit från RIO ännu.  



 

- Mobilitetsersättningen, fortsatt arbete  
Thomas rapporterar att Stockholmsregionen skjutit upp sitt beslut om riktlinjer för 
utbetalning av mobilitetsersättning till den 27 maj 2020. Anledningen till att man skjutit 
upp beslutet är att det kommit in många synpunkter från folkhögskolans företrädare och 
intresseorganisationer.  
 
Andra insatser som pågår är att Fhf bedriver påverkansarbete mot andra politiker inom 
alla regioner för att förhindra att SKRs tidigare rekommendation frångås. Samtal förs med 
Fhf om hur de olika regionerna ställer sig i frågan. Statssekreteraren Kristina Persdotter för 
också samtal med tjänstemän inom SKR om frågan.  
 

- Årsmötesplanering och datum för höstmötet  
Thomas och Johanna uppdras att fortsätta planera inför årsmötet den 18 juni. 
Årsmöteshandlingar kommer skickas ut igen till alla medlemmar. Tid för mötet är avsatt 
med en timme, då ett mindre presidium kommer föredra årsmötets punkter. Röstning kan 
ske digitalt antingen via Mentimeter eller liknande tjänst. Helpdesk och direkt 
återkoppling blir viktigt under pågående möte. Eventuella förslag förmedlas till styrelsen 
efter planeringsmöte under nästa vecka.  
 

- Folkbildningsrådets PM till Utbildningsdepartementet om folkhögskolornas 
situation   

Ett antal folkhögskolor hotas ekonomiska problem under innevarande år, vilket gäller 
särskilt för skolor med stor konferensverksamhet. En PM har gått från Folkbildningsrådet 
till Utbildningsdepartement om kort och långsiktig verkan på folkhögskolornas 
verksamhet och ekonomi med anledning av Corona-pandemin. Förslag ligger där om bland 
annat förskottsutbetalning av statsbidraget. Thomas skickar kontinuerligt nya inlagor i 
frågan till styrelsen.  
 

• Folkbildningsrådets omorganisation  
Folkbildningsrådet har i och med 1 april 2020 genomfört en omorganisation som bland 
annat innebär att verksamheten organiseras inom tre olika enheter: Enheten för 
statsbidrag, enheten för kommunikation, studier och utvärdering samt enheten för 
verksamhetsstöd.  
 
Verksamhetsförändringen är redan verkställd men beslutas formellt 
under Folkbildningsrådets nästa representantskapsmöte den 22 april 2020.  
 

Den grupp som ska hantera utvärderingen av Folkbildningsrådet har kommit överens om 
att den ska ha både ett internt och externt fokus. För ett externt fokus kommer 
utomstående utvärderare att ges uppdrag. Som representanter för 
intresseorganisationerna i gruppen som hanterar utvärderingen sitter David Samuelsson 
för Studieförbunden i samverkan, Thomas Aronsson för RIO och Anders Ahlström för OFI. 
 

• Beslut om medlemsavgift inför 2020  
Förslag om att låta medlemsavgiften 14 000 kr ligga kvar på samma nivå som föregående 
år.  
Styrelsen besluta att låta medlemsavgiften ligga kvar på 14 000kr per skola och år.  
 



• Satsningar på folkhögskolorna från Utbildningsdepartementet   
Utbildningsdepartementet meddelade i mars om en extra satsning om 76 miljoner kronor 
inklusive studiemedel under andra halvåret för 2020 motsvarande 500 årsplatser på 
folkhögskola. Satsningen riktas mot Allmän kurs samt yrkesutbildningar. Dessutom 
utlovades full finansiering av platserna så att ingen regional medfinansiering ska behövas. 
Inga detaljer har ännu kommit om hur de 500 nya platserna kommer fördelas eller hur 
pengarna kommer riktas ut i verksamheten. För 2021 utlovas ytterligare medel 
motsvarande 1000 nya årsplatser. 
 
OFI verkar för att målgruppen för satsningen blir omställningsutbildningar där även 
servicepersonal och språkstödjande insatser kan komma i fråga. Utbildningarna behöver 
heller inte vara behörighetsgivande. Samtal pågår med departementet i frågan om fler 
förslag samt fortsättning av satsningen under 2021. Frågan om SYF-kursen är fortfarande 
aktuell i de samtalen. 
  
• Övriga frågor 
  
Val av representant från OFI till valberedning för FSOs årsmöte  
Inför FSOs årsmöte den 12 maj behöver OFI utse en representant till valberedningen. 
Beslut om att välja Johanna till representant för OFI till valberedningen.  
 

Förslag på ny lokal inför Höstmötet  
Peter föreslår IOGT-NTO-gården i Klarakvarteret som lokal för höstmötet 2020. 
 
Förändring av tjänst för kännedom 
Hans Olov meddelar att hans tjänst förändras i och med hösten 2020 då han istället 
kommer fungera som enhetschef med ansvar för folkhögskolorna i regionen samt 
eventuellt annat verksamhetsområde. Den nya tjänsten innebär att Hans Olov slutar som 
rektor. 

 

• Mötets avslutande  
Mötet avslutas 
 
 
Protokoll fört av   Justerare 
Johanna Winbladh   Lisa Rosander  

  


