Protokoll OFI styrelsemöte den 19 november 2020
Tid och plats: Kl. 13.30-16.00 via Teamsmöte
Närvarande: Thomas Nilsson, Thomas Rydsmo, Evalotta Skärberg, Peter Carlsson, HansOlov
Furberg
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Ordförande, sekreterare och justerare utses
Thomas Nilsson ordförande, HansOlov Furberg sekreterare, Lotta Skärberg justerar
§ 3 Godkännande av föredragningslistan
Listan godkändes utan tillägg
§ 4 Föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna
§ 5 Rapporter;
•

Ekonomirapport

Årets resultat per den 17/11 är 59 319 kr
•

Samverkansavtalet mellan OFI, FhF, RIO och FSO

Lotta berättade om innehållet i förslaget till samverkansavtal. När det gäller
kontorslokaler är OFIs del 4% av kostnaderna. FSO fakturerar hyra kvartalsvis. FSO
ansvarar för kontorstjänsterna. Avlyft av statsbidraget från FBR går via RIO till FSO
och OFI bl.a. eftersom RIO står som beställare av SchoolSoft fram till 2025. Lotta
önskar att vidarefaktureringen ska förtydligas med datum. Under 2021 avser OFI
att köpa Johanna Winbladhs tjänster till 45%.
RIO och OFI upprättar ett eget avtal för att hantera de 11,52% av statsbidraget
som avser nationella stödinsatser.

•

Workshop med Strategirådet och RIO (Lotta)

En workshop har hållits med Strategirådet och RIO där Thomas, Lotta och Peter
Högberg representerade OFI och FhF. Målet var att hitta vad vi vill kommunicera
gemensamt från våra respektive organisationer. Fokusområdet ska sträcka sig i 2
år. Fokuset blev folkhögskolan som en plats där du skaffar dig kunskaper som
grund för fortsatta studier eller anställningsbarhet. Påverkan skall riktas mot
aktörer inom utbildningsområdet på alla nivåer, från departement, SKRberedning, Skolverket till den regionala och lokala nivån där enskilda skolor kan
ges stöd i påverkan. Strategirådet ska intervjua nyckelpersoner i bl. MYH,
Skolverket och SPSM för att komplettera med deras syn på folkhögskola i
materialet. Upplevelsen är att strategirådet gjorde ett bra arbete under
workshopen. Styrelsen får ta del av materialet när det är klart och kommer att
processas med Karin Karlsson och Fredrik Olén på FSO.
•

Utvärdering av Folkbildningsrådet (Thomas)

Strategirådet gör en utvärdering av Folkbildningsrådet och för vår del är det
Anders Ahlström som är representant i arbetsgruppen. Det finns ett utkast som är
utskickat från arbetsgruppen för synpunkter och detta kommer att delges
styrelsen framgent.
•

Representantskapet Folkbildningsrådet (Thomas)

FBR har äskat om 10 miljoner ytterligare för att säkra upp uppföljningsarbetet.
Repskapet tillstyrker 6 miljoner för år ett.
•

Övriga råd och samverkansgrupper (alla)

Expertgruppen är i princip klara med underlagen till nästa års utvärderingar
Styrelsen diskuterade de indragna statsbidragen för Interkulturella folkhögskolan
i Västra Götaland och konsekvenserna av detta.
FSO styrelse har gått igenom förslag till budget och verksamhetsplan för 2021.
Den nya organisationen har haft en del inkörningsproblem men fungerar bra i
dagsläget.
En ny omgång av Allmän kurs i utveckling har genomförts helt digitalt.
§6 Gemensam FoU-satsning OFI/RIO – styrgrupp och ekonomi
Den gemensamma satsningen verkar bli av. RIO anser att vi ska tillsätta en styrgrupp
med tre representanter från varje organisation. Styrelsen tycker att det räcker med 2
deltagare per organisation, 3 ifall inte FhF är med. Thomas går ut med en skrivelse
om innehållet och en önskan om förslag på representanter från styrelsen. En

överenskommelse har gjorts med Folkbildningsrådet som tillskjuter
utvecklingsmedel.
§ 6 Kommunikationsplan för Sveriges folkhögskolor
I arbetet med strategirådet arbetas med underlag till kommunikationsplanen.
FSO ser positivt på RIO´s förslag att använda Sveriges Folkhögskolor som en
gemensam avsändare ”Sveriges Folkhögskolor: Rörelse- och offentliga folkhögskolor i
samverkan.”
Förslaget kom upp under styrelsemötet att på sikt byta namn från offentligägda till
regionägda folkhögskolor likt FhFs förändring. (SKL-SKR)
•

Agenda 2030/Internationell strategi och arvsfondsansökan
Lina Remnert och Karin Jacobsson har presenterat en Arvsfondsansökan. Det
behöver förtydligas vad de olika intresseorganisationerna och institutionerna ska
bidra med. Frågan tas i samverkan med RIO. Thomas N anser att de internationella
frågorna är svåra att lägga på FSO efter som det är en serviceorganisation men ifall
de bärs av Sveriges folkhögskolor blir det mer logiskt.

•

Årsmöte den 19 mars med FhF - eventuellt sätta nytt datum
FhF har förslag på alternativa datum 12/3 eller 19/3. Styrelsen föreslår 12/3.

•

Övriga frågor
Ska Sveriges Folkhögskolor ta ett gemensamt grepp om digitaliseringen? Ett område i
verksamhetsplanen handlar om att stödja folkhögskolornas digitala
kompetensutveckling där en fokusgrupp ska bildas för att kartlägga behovet av stöd.

•

Mötets avslutande

