
 

Protokoll OFI styrelsemöte den 17 februari 2021 

Tid och plats: Kl. 10.00-12.00 i Teams  

Närvarande: Thomas Nilsson, Inka Horstmann, Peter Carlsson, Lotta Skärberg, Tomas 

Rydsmo, Lisa Rosander, HansOlov Furberg och Johanna Winbladh 

• Mötet öppnas 

Mötet öppnas av Thomas N. 

 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Thomas N utses till ordförande, Johanna till sekreterare och Lotta till justerare för 

mötet. 

 

• Godkännande av föredragningslistan  

Föredragningslistan godkänns med tillägg om punkter om ekonomirapport, 

valberedningens arbete, årsmöteshandlingar samt regionernas bidrag till 

folkhögskolorna. 

 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom med återkoppling till punkter som rör årsmötet och 

årsmöteshandlingar. 

 

• Rapporter;     

Ekonomirapport  

Lotta rapporterar att de 30 000kr som saknades vid förra styrelsemötet nu har 

kommit in från RIO. Kostnader för perioden har varit utbetalning av arvode, 

resekostnader samt avgifter för bankkort, vilket innebär ett positivt resultat om 

6000 kr för innevarande år. För närvarande har OFI 552 000 kr samlade tillgångar. 

 

Reviderad budget för FSO  

Lotta rapporterar att FSO inte har använt hela sin budget för 2020 på grund av 

ändrad verksamhet under coronaperioden. Det innebär att inga höjda 

medlemsavgifter beslutats för 2021 - 22. FSO aviserar däremot ett behov av att 

höja medlemsavgifterna inför 2023, vilket även kommer aviseras under RIOs 

kongress under våren 2021.   

 



En pågående diskussion finns inom FSO om att baka in avgiften för SchoolSoft i 

medlemsavgiften, så att tjänsten som ingår i den totala service FSO erbjuder. En 

pågående diskussion finns också med Folkbildningsrådet om att de i 

fortsättningen ska ta en del av kostnaden för SchoolSoft. 

 

Strategi för påverkansarbete OFI och RIO 

Thomas rapporterar från en andra workshop med Strategirådet, OFI, RIO och Fhf. 

Under mötet preciserades idéer om hur ett gemensamt påverkansarbete för 

intresseorganisationerna kan utformas. Frågan är aktuell bland annat eftersom 

motioner inkommit i riksdagen om att se över effekter om att lägga ner 

folkhögskolor och minska anslag till folkbildningen. Sveriges folkhögskolor har fått 

en inbjudan om att medverka på Moderaternas riksstämma under våren, vilket 

innebär ett tillfälle att bedriva påverkansarbete under namnet Sveriges 

folkhögskolor. 

 

Kurs för nya rektorer  

Thomas N rapporterar om årets omgång av den återkommande kursen för nya 

rektorer och biträdande/studierektorer i samverkan mellan FSO, 

Folkbildningsrådet och intresseorganisationerna. Kursen gavs vid tre tillfällen där 

OFI representerades i ett panelsamtal tillsammans med RIO och 

Folkbildningsrådet vid tillfälle tre. Fokus under träffen låg på det nationella 

perspektivet, utbildningsformens särart och ideologi. 

 

Årsmötet reviderat program  

Johanna presenterar ett reviderat förslag till program med anledning av att 

Utbildningsminister Anna Ekström tackat ja till att medverka. Karin Karlssons 

presentation av FSO föreslås tas bort för att lämna utrymme till 

gruppdiskussioner under mötet. Åsa Kratz har tillfrågats om att inleda inför 

gruppdiskussionerna och ta fram förslag till diskussionsfrågor. Frågorna skickas ut 

till styrelsen inför årsmötet för möjlighet till inspel. 

 

Övriga grupper, råd och samverkansorgan 

Tomas R och Inka deltog under Fhfs senaste styrelsemöte för att informera om 

utredningens arbete för det internationella arbetet inom FSO. Fhf noterade att 

även de eventuellt borde ingå i gruppen. Thomas N tar frågan vidare till RIO. 

 

Hans Olov rapporterar från senaste mötet för Folkbildningsrådets Expertgrupp.  

De rapporter som tidigare är uppdragna och som redan rapporterats för styrelsen 

är under arbete. Diskussion fördes inom expertgruppen om kommande uppdrag, 

bland annat en rapport om mångfald och förnyelse samt folkbildning i 

coronatider. Digitaliseringens effekter på folkbildningen är en aktuell 



framtidsfråga som OFI och RIO lyfte. I digitalisering ingår en demokratiaspekt om 

att minska den digitala klyftan och inte enbart teknikfrågor. Inspelen noterades 

inför nästa utredningsplan. 

 

Thomas N rapporterar att OFI och RIO har ett inplanerat möte med Linköpings 

universitet angående Lic-forskarskolan, rapport från det presenteras under nästa 

ordinarie styrelsemöte. Linköping ville gå ut med skrivelse som skjutits upp för 

redigering av texten. Finansieringsfrågan för de skolor som vill skicka lärare till 

utbildningen är inte löst och samtal förs med Linköpings universitet om hur detta 

kommuniceras. 

 

Lisa rapporterar att gruppen för Nära programråd för F-linjen har upplösts och att 

de frågor som där lyfts kommer inrymmas inom RÅFF i framtiden. Notering om 

att nämna detta i verksamhetsberättelsen för 2020. 

• Årsmöteshandlingar 

Årsmöteshandlingar planeras att skickas ut den 26 februari. De handlingar som 

skickas ut till medlemmarna innefattar förslag till ; verksamhetsberättelse för OFI, 

verksamhetsplan för OFI, budget OFI, revisionsberättelse OFI, valberedningens 

förslag till förtroendeposter, verksamhetsberättelse för FSO, verksamhetsplan för 

FSO, dagordning inför årsmötet samt reviderat program. 

 

Bokslut för OFI 2020 

Förslag till bokslut i en förenklad version presenteras för styrelsen och gås igenom 

med förslag till förändringar. 

  

Beslut om att styrelsen antar förslaget med tillägg av förändringsförslag som 

aviserats under mötet. 

Verksamhetsberättelse för OFI 2020 

Reviderat förslag till verksamhetsberättelse för 2020 presenteras för styrelsen och 

gås igenom med tillägg av förändringsförslag.  

Beslut fattas om att styrelsen antar förslaget till verksamhetsberättelse med tillägg av 

aviserade förändringsförslag och skickas ut till medlemmarna inför årsmötet. 

Verksamhetsplan för OFI 2021 

Reviderat förslag till verksamhetsplan för 2021 presenteras för styrelsen och gås 

igenom med tillägg av förändringsförslag.  

Beslut fattas om att styrelsen antar förslaget till verksamhetsplan med tillägg av 

aviserade förändringsförslag och skickas ut till medlemmarna inför årsmötet. 



Valberedningens förslag inför årsmötet 

Förslaget gås igenom av styrelsen med förslag till förändring av att ta bort 

representation i Nära programråd för F-linjen och i stället föreslå ytterligare en 

representant i Folkhögskolornas internationella arbete inom FSO. 

 

Lisa och Thomas N kontaktar nya styrelsemedlemmar med förfrågningar om 

ytterligare uppdrag för OFI. 

 

• Övriga frågor 

 

Ekonomirapport (nämns i rapporter) 

Val av revisorer under årsmötet 

I stadgarna står att det är upp till årsmötet att välja två revisorer och en 

revisorssuppleant. Det gjordes inte under årsmötet 2020 då en revisor och en 

suppleant valdes. Årets revision har därför gjorts av både ordinarie revisor och 

suppleant. Ändringen noteras i verksamhetsberättelsen för 2020 och valberedningen 

kontaktas om att tillfråga ännu en revisor inför årsmötet.  

Regionbidrag till folkhögskolorna 

RIO bedriver påverkansarbete om att staten bör finansiera folkhögskolans 

verksamhet fullt ut, i stället för att låta det vara upp till regionerna att själva fatta 

beslut om nivåer på bidrag till de egna skolorna samt rörelseägda skolor. OFI har inte 

tagit ställning till frågan ännu. 

Beslut om att ta upp frågan om OFIs inställning till regionbidragen under nästa 

ordinarie styrelsemöte. 

 

• Mötets avslutande 

Mötet avslutas av Thomas N. 

 

Sekreterare     Justerare 

Johanna Winbladh    Lotta Skärberg 


