
 

 

Protokoll styrelsemöte den 16 januari 2020 

Tid och plats: Kl. 13-17 i FSOs lokaler, Magnus Ladulåsgatan 63 a  

Närvarande: Thomas Nilsson, HansOlov Furberg, Inka Horstmann, Tomas Rydsmo, Lotta 

Wennlund och Johanna Winbladh 

• Mötet öppnas 

Mötet öppnas av Thomas N. Ny verksamhetschef på FSO, Karin Karlsson presenterar 

sig på styrelsemötet.  

 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Thomas Nilsson väljs som ordförande, Johanna som sekreterare och Hans Olov som 

justerare. 

 

• Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns med tillägg av fyra övriga frågor. 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom med återkoppling till bordlagd fråga om rapport från 

Nordiska folkhögskolerådet samt fortsatt hantering av SYF-kursen. 

 

•  Rapporter; 

- FSOs styrelsemöte  

Thomas rapporterar från första mötet för FSOs styrelse efter ombildandet till egen 

organisation. Viktiga punkter på mötet var en föredragning av ekonomin för 

organisationen samt olika verksamhetsuppdrag. Nytt är att verksamhetsområden 

som berör utvecklingsfrågor samt policyarbete lyfts ut ur FSO och utförs av RIO och 

OFI i fortsättningen. Med detta kommer att medel om ca 2 000 000 kr förs över 

från FSO till intresseorganisationerna under 2020 för dessa satsningar.  

 

 



- Ekonomi  

Lotta föredrar OFIs ekonomi för 2019 utifrån resultat - och balansräkningar som 

tagits fram av kassaförvaltare Nils-Erik Eriksson.  

 

- Möte med Nordiska folkhögskolerådet, NFR  

Tomas Rydsmo rapporterar från möte med NFR på folkhögskolan i Helsingborg 

under hösten 2019. Nästa möte blir i Stockholm under januari 2020 för att planera 

vårens nordiska konferens den 20 - 21 april på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. 

Förutom konferenser bedriver NFR påverkansarbete som bland annat bidragit till 

att det nu är möjligt för deltagare från Sverige att studera på folkhögskola med 

CSN-medel även i övriga nordiska länder.  

 

Lotta uppdras att utreda om OFI är betalande medlemmar i NFR. 

 

- SYF-kursen fortsatt hantering  

Thomas N rapporterar att regeringens regleringsbrev till Arbetsförmedlingen nu 

har kommit. Det indikerar att regeringen önskar en fortsättning av SMF och 

etableringskurserna, men ännu ingen inriktning om att en SYF-kurs kan komma till 

stånd inom kort. Detta betyder att projektet står på ungefär samma ställe som vid 

förra mötet för OFIs styrelse och att arbetsgruppens påverkansarbete fortsätter. 

Gruppen kommer skriva flera hemställan till arbetsmarknads – och 

utbildningsdepartementen om de olika system som försvårar arbetet med att 

införa SYF.  Arbetsgruppen siktar fortsatt på att få SYF-kursen på plats inför 2021. 

 

Vid arbetsgruppens senaste möte diskuterades dessutom frågan om 

bristyrkesutbildningar på folkhögskolor. Synpunkter ska inhämtas från 

folkhögskolor och sedan förmedlas till regeringen angående planering och 

utveckling av nya bristyrkesutbildningar på folkhögskola. 

 

Budgetäskande från Folkbildningsrådet om medel för kurser om hållbarhet, klimat 

och omställning. Diskussion om att äska pengar under tre år för en förstudie om 

att bygga upp en kunskapsbas på folkhögskola och studieförbund om dessa 

kompetenser som kan erbjudas till exempelvis företag, olika organisationer och 

regioner.  

  

- Expertgruppen för Folkbildningsrådet 

Hans Olov rapporterar från senaste mötet med expertgruppen och om dess 

inriktning. Gruppen ska bland annat bistå Folkbildningsrådet inför nya studier om 



folkhögskolornas verksamhet. Frågor lyftes om vad som har gjorts tidigare och på 

vems uppdrag samt vilka framtidsstudier som kan vara av intresse.  

 

Fokus för expertgruppen den närmaste tiden kommer vara att undersöka 

deltagarperspektivet med tanke på de nya deltagargrupper som nu finns på 

folkhögskorna. En kommunikationsplan ska upprättas som anger målgrupper för 

rapporter och studier.  

 

Styrelsen uppmanas komma med inspel om nya forskningsområden till Hans Olov 

inför nästa möte med gruppen.  

 

• Utvärdering och uppföljning av Höstmötet 

Utvärdering av höstmötet 2019 och diskussion utifrån de anteckningar som fördes 
under minglet om vad det innebär att vara en OFI-rektor samt vad medlemmarna vill 
använda gemensamma möten till. 

- Många för- och -nackdelar med att vara rektor på offentligägd skola. 
Förutsättningar för att vara OFI-rektor kan föras över till ett eget dokument och 
förmedlas till nya rektorer. Det kan göras under rubriker med förklarande 
kommentarer. Johanna uppdras att påbörja ett sådant dokument. 

- Våra medlemmar ser stor nytta med att nätverka och lära känna och lära av 
varandra under OFIs möten.  

- Sammanfattande ledord för medlemmarnas syn på innehållet i OFIs verksamhet: 
Samverkan, påverkan och utveckling. Kan ledorden synas i verksamhetsplanen? 

- Flöde mellan styrelsen och medlemmarna- hur kan det se ut? 

- Open space: Metod för att låta idéer och goda exempel presenteras möten för att 
utbyta erfarenheter och tankar. 

Hans Abrahamssons föreläsning under höstmötet utmynnade i en arbetsgrupp 
bestående av en handfull medlemmar från OFI och Fhf. Gruppens syfte och tänkbara 
aktiviteter kommer presenteras på årsmötet av Inka. Då kan även Tomas Rydsmo göra 
ett inspel om kurser och andra initiativ på nationell nivå som har koppling till mål om 
social hållbarhet med anknytning till folkhögskolan utifrån ett planerat projekt i VG 
regionen. 

• Årsmötet -utse planeringsgrupp 

Förslag under sittande möte om att planeringsgruppen kan bestå av Peter Carlsson 
och Lisa Rosander samt representant för Fhf.   

Johanna uppdras att kontakta nämnda personer med förfrågan. 

 

 



• OFIs olika grupper och råd- hur ska information kommuniceras inåt? 

Förslag om presentation av olika grupper och råd på årsmötet under föredragandet 

av verksamhetsberättelsen. 

 

Representanter i råd och grupper kan också göra en avrapportering till styrelsen via 

Skype-möte under årets styrelsemöten. Frågan tas upp igen under kommande 

möten. 

• OFIs organisering och arbete framåt- idédiskussion 

Frågan bordläggs och tas upp vid kommande möten. 

• Övriga frågor 

Medlemsorganisationerna har beslutat göra en utvärdering av FBR. OFI bör utse 
representant i den grupp som kommer arbeta med utvärderingen. Förslag på Anders 
Ahlström, förvaltningschef i VGR. Thomas N tillfrågar honom om uppdraget. 

Styrelsen uppmärksammar att det föll bort ur årsmötesprotokollet för 2019 att Lisa 
Rosander valdes som ledamot till styrelsen på två år. 

I bildandet av nya styrelsen för FSO samt tillsättande av olika representantskap bör OFI 
som organisation beakta jämlik könsfördelning som princip.  

Mötesplan för årets styrelsemöten kommer ske under konstituerande styrelsemöte 
den 23 mars kl. 11-12. 

• Mötets avslutande 

Thomas Nilsson avslutar mötet. 

 


