
 

Protokoll OFI styrelsemöte den 19 mars 2020 

Tid och plats: Kl. 13.30-15.00 i Teams  

Närvarande: Thomas Nilsson, Inka Horstmann, Lotta Wennlund, Peter Carlsson, HansOlov 

Furberg, Tomas Rydsmo, Lisa Rosander och Johanna Winbladh. 

• Mötet öppnas 

Mötet öppnas av Thomas N. 

 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Thomas N utses till ordförande, Johanna till sekreterare och Inka till justerare. 

 

• Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns med tillägg om rapporter om förfrågan från 

Utbildningsdepartementet samt förslag från Folkbildningsrådet om 

momskompensation för RIO-skolor. 

 

• Rapporter;    

- Kort rapportering av läget på de egna folkhögskolorna just nu med anledning av 

direktiv om distansundervisning. 

 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom med återkoppling till frågor om fortsatt arbete med 

mobilitetsersättningsfrågan, det internationella arbetet och RIOs förslag om uppdrag 

till Strategirådet.  

 

Thomas återkommer till styrelsen med RIOs svar angående Strategirådet. 

Vad behöver medlemsskolorna av styrelsen just nu? 

Diskussion om vilken typ av stöd som medlemsskolorna kan behöva just nu från 

styrelsen.  

Förslag om utskick till medlemmarna med aktuell information om bland annat hur 

skolorna ska hantera sina internat utifrån direktiv om distansundervisning samt 



uppmaningar att upprätta nätverk samt erbjuda kontaktuppgifter till styrelsen och 

erbjuda stöttning för den som behöver erfarenhetsutbyten om det uppkomna läget.  

Förslag om att starta en FB-grupp för OFI-rektorer. 

Johanna och Thomas uppdras att ta fram ett förslag till utskick.  

• Reviderad planering av årsmötet samt nytt förslag om höstmötesdatum  

Årsmötet ställdes in på grund av många avhopp. Ett utskick gick till medlemmarna om 
att skjuta upp mötet till senare under våren. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas innan 
juni månads utgång. 

Förslag om nytt datum för årsmötet den 18 juni kl. 10-11. 

Beslut om att hålla mötet på distans via exempelvis Teams.  

Förslag på sittande möte om att förlägga höstmötet till den 28e oktober med ett 
mingel under kvällen.  

Thomas och Johanna kontaktar Fhf med det nya förslaget. 

• Agenda 2030, hållbarhets- och internationellt arbete  

Ett idédokument har inkommit till OFI med förslag från Lina Remnert, internationell 

samordnare på FSO, om att intresseorganisationerna tar fram en ny inriktning för det 

internationella arbetet. Det bör då bildas en arbetsgrupp med representanter från OFI 

och RIO som får i uppdrag att ta fram förslag till ny inriktning. 

Inka, Tomas R samt Thomas N utses som representanter för OFI i arbetsgruppen. 

• Mobilitetsersättning fortsatt arbete 

Intresseorganisationerna har gemensamt gått ut med en skrivelse till alla regionerna 

och SKR. Den innehåller en uppmaning om att inte förändra den rekommendation och 

ordning som legat för ersättningen eftersom det bland annat får till följd att det 

drabbar enskilda folkhögskolor särskilt hårt. Dessutom är det en försämring för hela 

utbildningsformen då mobilitetsersättningen är en förutsättning för riksrekrytering. 

Ett förslag ligger om en skatteväxling som innebär att det som regionerna betalar ut 

till folkhögskolorna ska ersättas av staten. Thomas lägger upp förslaget till styrelsen i 

FB-gruppen och där sker diskussion fortsatt. 

Den 7 maj kommer regionerna ha ett nytt möte i frågan, denna gång utan SKR. Lisa och 

Thomas medverkar som representanter för sina regioner. Rapport kommer vid 

styrelsemötet i maj. 

• Mötesplan för våren 

Följande datum bestäms för styrelsemöten under våren: 

20 april kl. 10-12 i Teams 



11 maj kl. 11-15 i Teams 

• Övriga frågor 

Thomas N rapporterar att Utbildningsdepartementet har uppvaktat Folkbildningsrådet 

med en förfrågan om vad folkhögskolorna kan erbjuda vid en eventuell situation av 

hög arbetslöshet till följd av corona-situationen. Folkbildningsrådet har i samråd med 

OFI och RIO diskuterat vilka förutsättningar folkhögskolorna har för att genomföra en 

sådan insats. Inspel gjordes då från OFI och RIO om att folkhögskolorna är kapabla att 

anordna kurser vid en sådan situation under förutsättning att det inte sker under den 

pågående perioden med distansundervisning samt att en högre ersättning utgår per 

deltagarvecka för att säkerställa full finansiering för verksamheten. Förslag lades om 

bland annat utbildningar inom bristyrkesområden, omställningsutbildningar och 

utökad SMF. 

Lisa informerar om att det ligger ett förslag från Folkbildningsrådet om att ersättning 

för momskompensation ska gå till RIO-skolor. Det innebär att medel kan komma att 

tas från alla skolors ersättningar för korttidsutbildade och språkstöd, oavsett 

huvudman, och fördelas på RIO-skolorna.  

• Mötets avslutande 

Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet 

Johanna Winbladh 


