Protokoll OFI styrelsemöte den 26 januari 2021
Tid och plats: Kl. 9.00-12.00 i Teams
Närvarande: Thomas Nilsson, Inka Horstmann, Peter Carlsson, Lotta Skärberg, HansOlov
Furberg, Lisa Rosander, Tomas Rydsmo samt Johanna Winbladh
•

Mötet öppnas
Mötet öppnas av Thomas N.

•

Ordförande, sekreterare och justerare utses
Thomas N utses till ordförande, Johanna till sekreterare och Peter till justerare för
mötet.

•

Godkännande av föredragningslistan
Gås igenom och godkänns med tillägg av övriga frågor om inriktning på
utredningsgruppens arbete angående FSO:s internationella arbete, datum och tid för
konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 2021 samt dokumentförvaring i Teams.

•

Föregående protokoll
Gås igenom utan anmärkningar.

•

Rapporter;
-

Ekonomi OFI 2020
Lotta föredrar resultatrapport bokslut för 2020 där årets resultat hamnar på ett
minus om 16 000 kr. En överföring om 30 000kr som skulle skett under 2020 har
inte förts över från RIO. Pengarna kommer istället att läggas in i budget för 2021.
Alla medlemsavgifter har betalats in, avlyft från statsbidrag har gjorts om
300 000kr och föreningen har haft samlade inkomster om 820 000kr under året.
Mötet noterar höga resekostnader under året, vilket kommer analyseras med
hjälp av verifikationer. Balansrapporten för bokslutet innebär ett minus om
16 000kr. Det egna kapitalet behöver fortfarande minskas, vilket kommer justeras
med hjälp av budget inför 2021.

-

Ansökan till Allmänna Arvsfonden tillsammans med RIO
Ansökan har nu skickats in med avsändare RIO och OFI och kommer administreras
inom verksamhetsområdet för det internationella arbetet på FSO. Ansökan gäller
för 6000 000kr över fyra år och handlar bland annat om att utgå från deltagarna
och deras engagemang och att skapa utbyten mellan skolor på landsbygd och i
stadsmiljö via ett femstegsprogram där koppling görs till Agenda 2030. Åtta
skolor är tänkta som deltagande i projektet, både folkhögskolor och
naturbruksgymnasier som sammanförs för att skapa en bredd. Projektet innebär
också en metodutvecklingsdel där folkhögskolans arbetssätt ses som en
utgångspunkt för att skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen.
Inspiration kommer från Hans Abrahamssons resonemang om att komplexa
problem måste lösas tillsammans med de som berörs av dem i en anda av
medskapande.

-

FoU-satsningar tillsammans med RIO, lägesrapport
Allmän kurs i utveckling är nu inne på sin fjärde omgång och hittills har över 100
lärare deltagit från 60 folkhögskolor. Yrkeskurs i utveckling samt den nya
rektorskursen har pausats eftersom ansökningarna blev för få under hösten 2020
och en nystart planeras inför hösten 2021. En fortbildning för lärare på kreativaoch kulturella kurser planeras i samverkan med Göteborgs universitet och ett
första idéseminarium sker i februari där innehåll och upplägg diskuteras.
Nationella referensseminarier för verksamma på yrkeskurser och kreativa- och
kulturella kurser sker under våren 2021 för att skapa mötesplatser för respektive
målgrupp samt inventera ytterligare behov av kompetensutveckling.
Inför Folkhögskoleforum 2021 kommer en förfrågan gå ut till skolorna om att
anmäla intresse om att medverka i programmet. Tanken är att sedan låta forskare
och föreläsare koppla på det som skolorna bidrar med i samtal och föreläsningar.
En utökad referensgrupp kan komma att användas i planeringen inför eventet.
Den lic-forskarskola som redan tidigare erbjudits folkhögskolornas lärare har haft
få sökande eftersom finansiering varit svår att tillgodose för den enskilda skolan.
Planer finns att upprätta en forskarfond som skolorna kan söka pengar ur för att
ersätta nedsättning i tjänst för lärare som vill söka till 12 platser under en period
av fyra år. Fonden planeras upprättas till minne av Gösta Vestlund. Anders A.
Aronsson och eventuellt Sanna Paloma kommer uppdras att söka upprätta den.
Mentorsgrupper för nya rektorer ses över och en ny samordnare kommer
tillsättas då Heli Nordberg Lindell avsagt sig uppdraget. Förslag om att tillfråga

Lars Gejpel om uppdraget.
Gemensamma satsningar som görs inom FoU kommer framöver marknadsföras
under namnet Sveriges folkhögskolor – rörelseägda och regionägda folkhögskolor
i samverkan.
-

SKR, rapport från möte samt pågående processer
Den utredningen som Strategirådet genomfört om Folkbildningsrådets uppdrag
och relation till sina medlemmar behöver förankras inom SKR som formell
medlem i organisationen. Tydliggörande behövs angående roller mellan SKR och
de organisationer som uppdragit rapporten; folkhögskolans
intresseorganisationer samt Studieförbunden i samverkan. OFI och Fhf har
uppvaktat tjänstemän och Utbildningsberedningen inom SKR i frågan.
Folkbildningsrådet arbetar med ett system så att mobilitetsersättningen kan
kopplas till den statistik som finns i SchoolSoft. SKR kommer fortsätta
rekommendera en nivå för att undkomma olika ersättningar i regionerna.
Indrivning står varje region för.

-

Folkhögskoleenkäten innehåll och lägesrapport
Enkäten, som mäter deltagarnas upplevelse av sin studietid på folkhögskola, är
tänkt att genomföras en första omgång under våren 2021. Informationsutskick,
handledningsmaterial och webinarier kommer erbjudas de skolor som väljer att
gå med. Det finns också möjlighet att använda programmet Ungapped för att
skapa egna enkäter för exempelvis arbetsmiljö, förväntan och kursutvärdering på
den egna skolan utan kostnad. Enkäten är en utvärdering på skolnivå där resultat
kommer redovisas bland annat i form av ett spindeldiagram som visar på den
aktuella skolans profil utifrån ett antal noder som sedan kan användas för ett
långsiktigt kvalitetsarbete. Frågor ställs också om bland annat arbetssätt,
studeranderätt och funktionsnedsättning. Möjlighet finns för skolorna att själva
göra korsreferenser utanför det resultat som skickas till dem automatiskt.

-

Övriga grupper, råd och samverkansorgan
Internatskolegruppen för RIO och OFI har lyft frågan om framtida finansiering av
internatskolorna. I idéprogrammet Vägval och vilja anges att internatskolorna är
viktiga för folkhögskolans pedagogiska miljö. Karin Langeland på Nordiska
folkhögskolan är sammankallande för gruppen.

•

Årsmötet den 12 mars 2021 - handlingar och planering
Verksamhetsberättelse för 2020
Ett utkast presenteras för styrelsen och gås igenom. Rapporter saknas ännu från
representanter för samrådsorgan och arbetsgrupper och skickas in via mejl före
slutet av veckan.
Verksamhetsplan för 2021
Ett utkast presenteras för styrelsen och gås igenom. Styrelsen uppmanas
inkomma med förslag till ändring och tillägg snarast.
Budget för 2021
Förslag till budget presenteras. Diskussion om det beslut som fattades på
årsmötet 2018 om att minska det egna kapitalet till maximalt 500 000kr.
Diskussion på mötet om nivå på arvoden för externa tjänster samt arvoden till
styrelsens medlemmar.
Beslut om att i budgetförslag ta höjd för ökade utgifter för arvoden för externa
tjänster och för styrelsen att ta ut arvode om någon så önskar.
Revisionsberättelse för 2020
Inkommer från revisorer inför årsmötet.
Program
Förslag till program presenteras och diskuteras.
8.30 Digital fika och incheckning
9.00 Thomas och Peter hälsar välkomna
9.15-10.50 Föredragningar av gäster (Maria Graner, Karin Karlsson samt
eventuellt Anna Ekström och Strategirådet) samt diskussioner i smågrupper.
11.00- 12.00 Årsmötesförhandlingar inom respektive organisation för OFI och Fhf
Thomas N och Johanna uppdras att tillsammans med Fhf ta fram ett program som
presenteras under nästa styrelsemöte och som skickas ut till medlemmarna.
Årsmöteshandlingar, program och påminnelse om anmälan skickas ut i god tid,
minst två veckor i förväg, till medlemmar och medverkande.
Fredrik Olén från FSO har tackat ja till att bistå som digital producent under
mötet. Johanna och Thomas N planerar för detta med Fredrik.

•

Övriga frågor
Inriktning på utredningsgruppens arbete angående FSO:s internationella arbete
Den 19 januari 2021 presenterade utredningsgruppen en lägesrapport i halvtid för
uppdragsgivarna RIO och OFI, då deltog även ordförande för FHF. Då sades att det
behövs en förankring av den tänkta inriktningen på vårens utredningsarbete i vardera
RIO och OFI styrelse.
Kärnan i inriktningsförslaget är att ta fram ett stöd för folkhögskolor för att
ytterligare stärka det pågående arbetet med ett av uppdragen från staten, att skapa

engagemang bland deltagarna för att delta i samhällsutvecklingen. Gruppen ser även
en möjlighet att knyta ihop det engagemang som finns bland unga – exempelvis oron
för vänners psykiska ohälsa, klimatet, demokratin osv – med respektive mål i Agenda
2030 och därigenom få ett sammanhang med globalt perspektiv.
Styrelsen ställer sig bakom inriktningen mot ett glokalt perspektiv relaterat till
Agenda 2030 samt mot att stärka folkhögskolornas förmåga att skapa engagemang
bland deltagarna för att delta i samhällsutvecklingen.
Konstituerande styrelsemöte 2021
Förslag på mötet och beslut om att genomföra ett konstituerande styrelsemöte efter
årsmötet den 12 mars kl. 13- 14.
Dokumentförvaring i Teams
Styrelsens gemensamma Team i Office 365 har legat vilande en period och
medlemmarna uppmanas att logga in och se över de dokument som finns där.
•

Mötets avslutande
Thomas N avslutar mötet.

Sekreterare

Justerare

Johanna Winbladh

Peter Carlsson

