
 

Protokoll OFI styrelsemöte den 14 december 2020 

Tid och plats: Kl. 13.00-15.00 via Teams 

• Mötet öppnas 

Thomas Nilsson öppnar mötet. 

 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Thomas N utses till ordförande, Johanna till sekreterare och Tomas R till justerare av 

protokollet. 

 

• Godkännande av föredragningslistan 

Godkänns med tillägg av övriga frågor om mötesplanering samt arvoden för 

styrelseuppdraget. Avtal och underlag samt ansökan till Allmänna arvsfonden görs till 

beslutspunkter istället för rapporter. 

 

• Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 

•  Rapporter; 

- Ekonomi  

Lotta föredrar föreningens ekonomi för den aktuella perioden. Enligt den 

ekonomiska dagboken har föreningen haft 23 000 kr i utgifter för perioden. 

Årsresultatet är ännu inte klart men balansen förutspås ligga på en ungefärlig nivå 

liksom föregående år. Såväl utgifter som inkomster är ännu att invänta men ett 

förväntat resultat är att ligga på ett kapital om ca 600 000 kr vid årets slut.  

 

- Budget för 2021  

Lotta föredrar förutsättningar för budgetarbetet inför 2021 som bland annat 

innebär att medlemsavgifterna är oförändrade och att årsmötet förväntas kosta 

mindre eftersom det kommer genomföras digitalt. Avtal med RIO angående 

gemensamma satsningar inom FoU är ännu inte skrivet och detta inväntas för att 

kunna färdigställa budget. 

 

- Strategirådets utvärdering av Folkbildningsrådet  

Thomas rapporterar att utvärderingen ligger på respektive intresseorganisations 



(RIO, OFI och Fhf) undersida under www.sverigesfolkhögskolor.se.  

 

- Aktuellt på FSO  

Johanna rapporterar om aktuella aktiviteter på FSO där bland annat arbetet med 

den gemensamma deltagarenkäten fortsätter och där handledningsmaterial och 

mallar för kursutvärdering är inplanerat. Fortbildning för nya rektorer planeras i 

samarbete med Folkbildningsrådet under tre tillfällen i januari och februari. Nästa 

års sommarkurskatalog är under arbete och går snart i tryck. Flera webinarier, 

bland annat ett som innehöll presentation av nätverk som arbetar med 

hållbarhetsfrågor har arrangerats. En fokusgrupp har skapats som ska ge inspel 

om vilka aktiviteter som ska genomföras inom verksamhetsområdet för 

digitalisering. Ett större antal webinarier planeras sändas under våren 2021 med 

syfte att ge fortbildning och stöd till folkhögskolans personal. 

 

- Övriga råd och samverkansgrupper (alla) 

Lisa och Peter rapporterar från möte med Etik- och gränsdragningsgruppen inom 

FBR. En inlaga har inkommit från tre individuella folkhögskolor om att det borde 

gå ut större samhällsstöd till rörelseskolor eftersom de inte uppbär regionbidrag 

från huvudman. Det är olyckligt eftersom det redan finns intresseorganisationer 

som hanterar påverkansfrågor av sådan art. Interkulturella folkhögskolans 

avveckling diskuterades under mötet samt att folkhögskolan som utbildningsform 

tenderar att försvinna i nationella skrivningar som omnämner vuxenutbildning, 

bland annat Gymnasieutredningen.  

 

Tomas och Inka rapporterar från utredningsgruppen för det Internationella 

arbetet inom FSO. Mötet beslutade att föreslå att Fhf bjuds in till 

avstämningsmöte den 19 januari på förmiddagen. 

 

Johanna rapporterar från referensgruppen för #vimåsteprata som planerar 

fördela pengar till 20 demokratiprogram och 30 demokratisamtal till ansökande 

folkhögskolor och studieförbund. En antologi planeras som ska presentera 

folkbildningens pågående demokratiarbete. 

• Avtal och underlag  

Lotta föredrar utkast till avtal mellan FSO, RIO och OFI avseende gemensamma 

tjänster, lokaler och ekonomiska ramar för dessa. I avtalet står att parterna ska 

träffas för att stämma av det gångna året under november 2021. Då sätts även ett 

nytt avtal för 2022. 

Förslag till styrelsen. Anta avtalet men göra ändringsförslag av redaktionell art som 

innebär att skriva samman punkterna 2 och 4. Dessutom att i punkt 5 stryka behovet 



av revision. Detta på grund av att revision ingår i varje organisations stadgar. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Avtal mellan OFI och RIO dröjer och presenteras för styrelsen först i januari 2021.  

• Ansökan till Allmänna Arvsfonden  

Tomas R föredrar huvudpunkterna i ansökan med tillägg som kommit om att inkludera 

utveckling av ett processtöd för att skapa engagemang för att delta i 

samhällsutvecklingen. Fokus ligger i ansökan om att genomföra Agenda 2030 snarare än 

att informera om den i relation till deltagarna. OFI och RIO föreslås stå bakom ansökan 

som ska ställas färdig innan årsskiftet. Budget har förändrats i relation till förslaget och 

kommer minskas till att omfatta cirka 6 000 000 kr, detta för att öka möjligheterna till 

bifall från Allmänna arvsfonden. 

Förslag till styrelsen att anta ansökan enligt inlaga med nämnda förändringar.  

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

• Folkbildningsforum 24 mars 2021 

Regeringen bjuder in folkbildningsföreträdare till Folkbildningsforum i Stockholm den 24 

mars 2021. Inbjudna blir en mindre samling än tidigare år och OFI har möjlighet att skicka 

två representanter. 

Förslag till styrelsen om att delta i mötet med två representanter samt att skicka Thomas 

N och Johanna som representanter för OFI. 

Styrelsen antar förslaget. 

• Utökad styrelse för OFI- en fråga för årsmötet 

Behov finns att utöka styrelsen med två platser på grund av ökad arbetsbörda samt 

behov av representation i ytterligare samrådsorgan och arbetsgrupper. Förslag till beslut 

har tidigare gått ut via mejl till styrelsen och beslut om har fattats om ändringen in 

capsula.  

Förslag till styrelsen om att bekräfta tidigare beslut om att utöka styrelsen med 

ytterligare två ledamöter i och med årsmötet 2021. 

Styrelsen fattar beslut enligt förslaget. 

• Årsmöte den 12 mars 2021 

Valberedning 

OFI står utan valberedning i och med att Birgitta Berg avsagt sig uppdraget efter 

årsmötet. Lotta uppdras av mötet att kontakta Bengt Viksten om att anta uppdraget som 

valberedare. Bengt Viksten tillfrågas och antar uppdraget under sittande möte.  



 

Förslag under sittande möte på ytterligare representanter i valberedningen är Anders 

Ahlström (VGR) samt Patrik Luth, rektor på Sörängens folkhögskola. 

Thomas N och Johanna uppdras att tillfråga dessa. 

Styrelsen ser över de grupper och råd som OFI representeras i. Det har under året 

tillkommit ytterligare tre uppdrag:  

Strategi och samverkansgrupp för OFI och RIO (en representant) 

Styrgrupp för FoU-arbete i samverkan med RIO (två representanter) 

Insynsrådets referensgrupp för CSN (en representant) 

Johanna och Thomas N kontaktar föreslagna valberedare och förbereder underlag för 

dessa utifrån behov av representanter i samrådsorgan, arbetsgrupper samt styrelsens 

ledamöter. 

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget (form, process och inriktning) 

Thomas N uppdras att påbörja arbetet med verksamhetsberättelse samt 

verksamhetsplan enligt föregående års utformning. Förslaget kommuniceras till 

styrelsen. 

Johanna uppdras att kontakta representanter i samrådsorgan och arbetsgrupper att 

inkomma med rapporter enligt framtagen mall. 

Lotta uppdras att ta fram ett förslag till budget som under nästkommande möte 

bearbetas av styrelsen. 

Årsmötet – förslag på innehåll under dagen 

Förslag om att bjuda in representanter för Folkbildningsrådet och FSO som gäster till 

årsmötet för att presentera aktuella händelser inom respektive organisation. 

Förslag om att bjuda in representanter för projektet #vimåsteprata, eventuellt Elisabeth 

Åsbrink och Sverker Sörlin. 

Förslag om att låta det gemensamma påverkansarbetet bli en diskussionspunkt med 

syfte att informera om det arbete som pågår och låta medlemmarna utbyta 

erfarenheter. 

• Övriga frågor 

Kommande möten 

26 januari kl. 9-12 via Teams 

17 februari kl. 10-12 via Teams 

Förfarande vid arvode till styrelsen för OFI 

Arvode för styrelsemedlemmar uppgår för närvarande till 999 kr per år. Kvarstående 

reseräkningar uppmanas skickas till Nils-Erik Eriksson inför årsslutet.  

Johanna uppdras att lägga Nils-Eriks mejladress på hemsidan. 



• Mötets avslutande 

Thomas N avslutar mötet. 

 

Sekreterare     Justerare 

Johanna Winbladh    Tomas Rydsmo 

 


