
 

 

Protokoll OFI styrelsemöte den 9 juni 2021 

Tid och plats: Kl. 8.30- 12.00 via Teams 

Närvarande: Thomas Nilsson, Inka Horstmann, Tomas Rydsmo, Lisa Rosander, Emil Alm, 

Lotta Skärberg, Peter Carlsson, Anna Sjödin, Hans Olov Furberg och Johanna Winbladh. 

• Mötet öppnas 

Mötet öppnas av Thomas Nilsson. 

 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Till ordförande väljs Thomas Nilsson, till sekreterare Johanna Winbladh och till 

justerare väljs Emil Alm. 

 

• Godkännande av föredragningslistan 

Föredragslistan godkänns med tillägg om ekonomirapport. 

 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 

 

•  Rapporter; 

- Förslag om mobilitetsersättning från SKR på remiss till regionerna  

Förslaget om modell för ersättning har gått ut till alla regioner. Kommentar från 

mötet om att avtalsperioden är kort, med tanke på att mycket tid har lagts på att 

ta fram förslaget och diskutera frågan mellan alla parter. Klargörande om att för 

distansstudier utgår 50% av 25% av deltagarveckans värde. 

 

- Ekonomirapport  

Lotta föredrar ekonomirapport för perioden till och med 7 juni. Utgifter hittills för 

året uppgår till 323 000 kr med ett resultat om 124 000 kr. Avlyft till OFI från 

statsbidraget har inte kommit in ännu. Balansrapporten uppger 770 000 kr i 

tillgångar för föreningen. Fråga på mötet om vilka styrelsemedlemmar som vill 

och kan få sitt arvode för styrelsearbetet utbetalt i enlighet med den egna 

regionens bestämmelser. 

 



- Utvärdering av FBR  

Thomas föredrar att representanter för medlemsorganisationerna träffas 

regelbundet för att diskutera utvärderingen som gjorts av Strategirådet och den 

styrmodell för FBR som funnits sedan 2014. Frågor som diskuteras är bland annat 

huruvida självförvaltningsmodellen bör fortsätta och hur fördelningen av ansvar 

ska se ut. Den gemensamma hållningen är att det fortsatt bör vara så att 

intresseorganisationerna bevakar utbildningsformen i samverkan med FBR. 

Eventuellt bör ett större avlyft från statsbidraget gå till intresseorganisationerna, 

för att kunna fortsätta utveckla bland annat fortbildningsinsatser och bedriva 

påverkansarbete. 

 

- Gemensamt påverkansarbete OFI/RIO/Fhf 

Underlag för handlingsplan för ”Insatser på nationell nivå för att positionera 

folkhögskolan som central utbildningsaktör för sysselsättning och integration” har 

skickats ut inför mötet och diskuteras. Nästa steg i arbetet blir att konkretisera 

aktiviteterna i handlingsplanen och påbörja uppvaktning av berörda politiker och 

tjänstemän. Västra Götalandsregionen har en egen strategi för påverkansarbete 

som kommer passas in i det nationella strategiarbetet. 

 

- Övriga grupper och råd  

Rapport från möte med Expertgruppen för Folkbildningsrådet har skickats ut inför 

mötet. 

• Presentation av Erik Peurell nytillträdd handläggare på SKR  

Erik Peurell, nytillträdd expert för folkbildning, bibliotek och kulturskola presenterar 

sig och lyfter aktuella frågor som kommer utredas inom SKR. 

• Utse representant från OFI till styrgruppen för Arvsfondsprojektet Min story - Vår 
agenda  
Ansökan till Allmänna arvsfonden har gått igenom och arbetet med att starta 
projektet och tillsätta två tjänster för det har påbörjats inom FSO. Nu behöver 
tillsättas representanter från intresseorganisationerna i en styrgrupp med ansvar för 
projektet. 

Förslag under sittande möte om att utse Anna Sjödin som representant för OFI. 

Mötet beslutar att utse Anna Sjödin som representant för OFI till styrgruppen för 
Arvsfondsprojektet Min story – Vår agenda. 

• Utökad OFI-tjänst, kostnadsberäkning 
Diskussion på mötet utifrån inskickad kostnadsberäkning om eventuella följder av att 
skapa ekonomiskt utrymme för att köpa ytterligare tjänst för OFIs räkning. Vilket typ 
av arbetsgivaransvar följer med det och vilken typ av tjänst skulle det innebära? Är 
det aktuellt med en generalsekreterare för OFI eller en ytterligare arvodering för 
ordförande? 
 



Frågan bordläggs till kommande möten. 
  

• Folkhögskolor i aktion för hållbar glokal förändring 
Utredningsgruppens förslag till strategi diskuteras under mötet som påpekar att det 
är mycket ambitiöst och kan komma att förändra folkhögskolornas sätt att arbeta 
med glokala frågor. Mötet ser positivt på förslaget och menar att arbete ska ske 
vidare utifrån dokumentet. Förslaget kan eventuellt ses som en början på ett 
positionspapper där olika organisationer och instanser går samman för att hitta ett 
idédokument att luta sig mot för framtida insatser. 
 
Diskussion på mötet om vem som ska äga arbetet och arbeta med strategin. Är det 
intresseorganisationerna eller är det FSO, samt hur hänger arvsfondsprojektet ihop 
med den? Kanske ska strategin ses som ett idédokument som kan användas som 
grund för de skolor som själva väljer att arbeta med att utveckla dessa frågor? Vad 
innebär strategin och vilka tjänster behövs för att arbeta med den? Ett analysarbete 
behöver sättas till för att hantera det. Det är en längre process som behöver arbetas 
vidare med under hösten. Intentionen med strategin är att försäkra sig om att 
insatsen inte blir en dagslända utan ett hållbart och långsiktigt arbetssätt.  
 
Fortsatt diskussion om strategin kan vara en öppning för att arbeta med 
nätverkande. Det skulle kunna underlätta för skolor som vill ansluta till arbetet om 
det finns befintliga nätverk. Det behövs då ett förankringsarbete för strategin 
gentemot medlemmarna och våra olika organisationer för att den ska bli levande. 
 
Förslag från mötet om en workshop om förståelse av strategin tillsammans med 
exempelvis RIOs styrelse. Alla OFIs styrelsemedlemmar uppmanas att läsa 
nyöversättningen av De förtrycktas pedagogik av Paulo Freire under sommaren. 
Dessutom finns via SKR utbildningsmaterial av Hans Abrahamsson om medskapande 
styrning och medborgardialog att tillgå. 
 
Thomas tar med styrelsens inspel till fortsatta möten med representanter för RIO. 

• Dokumenthantering - skapa arbetsgrupp 
Styrelsen har behov av att se över sin dokumenthantering och skapa en plan för 
bland annat arkivering. Samtal om olika verktyg för förvaring med förslag om Google 
workspace, Drive, och Jammer. 

Förslag om att skapa en arbetsgrupp för att arbeta fram en plan för 
dokumenthantering med Lotta, Johanna och Thomas. 

Beslut om att utse Lotta, Johanna och Thomas som arbetsgrupp som får mandat att 
komma med förslag om dokumenthanteringssystem och verktyg för OFIs styrelse. 

• Övriga frågor 

Nästkommande möten beslutas till  

26 augusti kl. 9-12 i Teams 



14 oktober kl. 9-12 i Teams 

11 november, från kl. 15.00 på kvällen innan höstmötet. 

• Mötets avslutande 

Mötet avslutas av Thomas Nilsson. 

 


