Protokoll OFI styrelsemöte den 15 februari 2019
Tid och plats: Kl. 10-15 i FSOs lokaler på Magnus Ladulåsgatan 63
Närvarande: Inka Horstmann, Lisa Elisabeth Rosander, Thomas Nilsson, Hans Olov Furberg,
Hasse Petersson och Johanna Winbladh
•

Mötet öppnas
Mötet öppnas av Thomas.

•

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

•

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns med tillägg av praktiska frågor i anslutning till
årsmötespunkten samt två övriga frågor.

•

Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och återkoppling sker till punkter om representant
till Nordiska folkhögskolerådet (NFR).

•

Rapporter;

-

Ekonomi
Hasse meddelar att aktuell ekonomirapport ingår i bokslutet för 2018.

-

Folkhögskolan som utbildningsform
Thomas rapporterar att RIO och OFI haft möte med Folkbildningsrådet om aktuella
frågor som rör folkhögskolan som utbildningsform. Frågor som berördes var en
nationell betygsdatabas, förordningsändringar, fördelning av deltagarveckor samt
skatteärenden.
OFI förde under mötet fram att förstärkningsbidraget för ökad lärartäthet för
funktionsnedsatta bör ingå i grundersättningen till folkhögskolorna jämte den
generella ersättningen för tilldelade deltagarveckor. Folkbildningsrådet bör även

tillägga i bidragsanvisningarna att ändringen inte får innebära en negativ inverkan för
de deltagargrupper som bidraget är avsett för.
-

Aktuellt på FSO
Johanna rapporterar om aktuella aktiviteter inom FSO bland annat; eventet
Folk och kultur i Eskilstuna, årets tema för Folkhögskolans dag, utbildning
för nya rektorer, det internationella arbetet samt kvalitetsutveckling.

-

Gruppen för Etik- och gränsdragning
Lisa Elisabeth rapporterar från gruppens senaste möte och diskussioner om;
folkhögskolornas rapportering av deltagare som erhåller extra lärarstöd på
grund av funktionsnedsättning till SCB samt Folkbildningsrådets principer
inför nästa års fördelning av deltagarveckor.

•

Årsmötet praktiska frågor
Genomgång av planering inför årsmötet den 29 mars. Föreläsare och gäster är
bokade; Maria Graner (Folkbildningsrådet) Heli Nordberg Lindell (FSO), Maria
Jacobsson (SKL) Anette Novak (Statens mediaråd) samt Erik Nilsson (statssekreterare
på Utbildningsdepartementet).
Ca fyra veckor innan mötet ska ett utskick göras med:
-Program
-Bokslut för 2018
-Verksamhetsberättelse för 2018
-Budget för 2019
-Verksamhetsplan för 2019
Dessutom ska skickas med:
- FSOs verksamhetsberättelse för 2018 i kortversion
-Handlingar inför FSOs organisationsförändring
Två mötesrum är bokade via Saturnus konferens på Hornsgatan 15 i Stockholm.
Saturnus konferens sköter även catering under dagen.
Avtackningar av styrelsemedlemmar kommer ske under årsmötet och Thomas uppdras
att ta med gåvor till dessa.
Beslut om att nästa år enbart bjuda in Folkbildningsrådet och FSO till OFIs årsmöte men
inte till höstmötet. Detta för att på höstmötet lämna mer utrymme till diskussioner och
erfarenhetsutbyten för medlemmarna.

•

Genomgång och fastställande av verksamhetsberättelse
Förslag till verksamhetsberättelse för 2018 gås igenom och fastställs enligt ändringar.

•

Fastställande av verksamhetsplan
Förslag till verksamhetsplan för 2019 fastställs.

•

Fastställande av bokslut och budget
Förslag till budget gås igenom och fastställs enligt ändringar.

•

Insamling av uppgifter om de offentliga skolornas ekonomi
Den statistik som Folkbildningsrådet hämtar in och redovisar av folkhögskolornas
ekonomi via enkät bygger på frågeställningar som inte är jämförbara mellan
offentligägda och rörelseskolor. De offentligägda folkhögskolorna har kostnader som
inte kan redovisas i den enkät som för närvarande skickas ut. Dessutom ställer
Folkbildningsrådet frågor i enkäten som inte är relevanta i sammanhanget. Inhämtning
av uppgifter om folkhögskolornas ekonomi behöver därför ändras så att den bättre
motsvarar den ekonomiska verkligheten.
Nästa enkät från Folkbildningsrådet går ut till folkhögskolorna i mars 2019 och en
ändring av den är inte möjlig. Inför nästa omgång av inhämtning av uppgifter med
följande årsredovisning finns däremot möjlighet att göra ändringar och OFI verkar för
att så sker.
Styrelsen uppmanas att inkomma med uppgifter om vilka bidrag som kommer den
egna skolan till del från regionen samt vilka av regionen orsakade kostnader skolan
har. Återkoppling sker via styrelsens Facebook-grupp.

•

Nordiska folkhögskolerådet – utse en representant på årsmötet
En presentation av Nordiska folkhögskolerådet samt att en representation av OFI där
är önskvärd planeras på årsmötet. Valberedningen är informerad om att en
representant ska utses samt nomineringar till den.

•

Möte med Forum för levande historia - uppdrag om att stärka demokratins
motståndskraft
(https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/06/uppdrag-till-forum-for-levandehistoria-datt-starka-demokratins-motstandskraft/)

Forum för levande historia anordnar ett möte där bland annat OFI ombeds delta för
folkhögskolornas räkning den 15 mars. Johanna uppdras att delta som representant
för OFI.
•

Övriga frågor
Inför Folkhögskoleforum 2019 bildas en programgrupp med uppgift att planera
innehåll och föreläsare. OFI har ombetts att utse en representant till. Förslag under
mötet på Inka Horstmann.
FSO planerar en nyanställning under 2019 på grund av pensionsavgång och OFI
bevakar frågan om uppdragsbeskrivning av tjänsten.

•

Mötets avslutande

Mötet avslutas av Thomas.
Sekreterare

Justerare

Johanna Winbladh

Hans Olov Furberg

