
 

Protokoll fört vid OFI styrelsemöte 2018-02-20 

Telefonmöte kl. 13.00 -15.00  

Närvarande: Thomas Nilsson, Eva Avgerinou, HansOlov Furberg, Peter Carlsson, Hans 

Peterson, Lisa Rosander 
 

1. Ordförande öppnade mötet. HO valdes till sekreterare. 

2. Föregående protokoll lades till handlingarna med tillägget: Thomas kollar med 

Folkbildningsrådet om den rådgivande gruppen för nya folkhögskolor fortfarande är aktuell. 

3. Rapporter 

Träff med rektorer. Thomas rapporterar från träff med rektorer i Småland. Heldagsträff i 

Vimmerby med alla offentliga rektorer närvarande. Positiva erfarenheter av en bra dag. 

Demokratiuppropet. Den 6/3 är det lansering av en handbok/antologi och i samband med 

det har OFI/RIO sammanställt ett brev där folkhögskolornas roll i demokratiuppropet 

beskrivs. 

Ekonomi. Resultatet för januari – 73 238 Eget kapital på 578 000. Revisorerna saknar ett 

beslut över tjänsteköpet från FSO. Vi hänvisar till årsmötesprotokollet. Inför 2018 har OFI 

som avsikt att fortsatt köpa 20 % av Johanna Winblads tjänst från FSO. Styrelsen är enig i 

detta beslut. 

Revisionsrapport. Styrelsen avser att lägga fram ett förslag ang. maxtak för eget kapital för 

årsmötet enligt revisorernas förslag. 

4. Årsmötets program diskuterades och fastställdes. 

5. Organisationsform för FSO (se bilaga) 

Styrelsen ställer sig bakom det nya förslaget inför FSO styrgrupp. 

6. Folkbildningsforum. Thomas informerade om upplägg och innehåll. Vi bestämde att lyfta 

frågan om betygsrätten för SFI och komplikationerna gentemot folkhögskolan som 

utbildningsform samt tillgänglighetsfrågan med många typer av funktionsnedsättningar. 

7. Bristyrkesutbildningar. Styrelsen diskuterade problematiken med bristyrkesutbildningar och 

vilka möjligheter folkhögskolan har. 

8. Brevet om distanskurser från Viskadalen. Styrelsen diskuterade brevet och dess innehåll. 

Thomas har uppmanat SKL att avvakta och att brevet inte föranleder något beslut. 

9. Rektorsenkäten. FSO har tillsammans med Arbetsgivaralliansen erbjudit ett antal kurser i 

Arbetsrätt i främsta hand för RIO rektorer men även OFI har möjlighet att ta del av 

utbildningarna. Ett fortsatt arbete för att ta fram lämpliga utbildningar sker framöver. 

 

Mötet avslutades 

 

 


