
Protokoll OFI:s årsmöte 180323 

 

1. Val av mötesfunktionärer 

Till mötesordförande valdes Abbas Khanahmadi och till sekreterare Johanna Winbladh. Till 

justerare valdes Anna-Lena Åberg och Magnus Hurtig.  

 

2. Årsmötets behöriga utlysande 

Mötet hade utlysts digitalt den 3:e januari. Årsmötet konstaterade att mötet är behörigt utlyst. 

 

3. Dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

4. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelser  

Thomas redogjorde för att styrelsen har arbetat med samtliga områden i verksamhetsberättelsen 

under året. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.  

Hans Pettersson föredrog bokslutet för 2017. Mötet godkände den ekonomiska redogörelsen 

som lades till handlingarna. 

Bertil Karlsson föredrog revisionsberättelsen för 2017. Mötet godkände revisionsberättelsen som 

lades till handlingarna. 

5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

6. Fastställande av årlig medlemsavgift 

Styrelsens föreslag om att behålla den tidigare medlemsavgiften på 12.000 kr oförändrad för 

2018 godkändes.  

 

7. Ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

Styrelsens förslag om att behålla ersättningen på 999 kr för styrelsemedlemmar samt revisorer 

och att följa tidigare praxis under 2018 godkändes. 

Uppdrag gavs till styrelsen att till nästa årsmöte komma med ett nytt förslag till en struktur för 

arvodering och ersättning för styrelseledamöter och revisorer. 

8. Fastställande av verksamhetsplan 2018 

Thomas föredrog verksamhetsplanen för 2018. Synpunkt från mötet om att i de grundläggande 

och strategiska frågorna föra in en punkt om organisationens kulturuppdrag. Verksamhetsplanen 

godkändes med tillägget att föra in en skrivning om kulturuppdraget i syftesformuleringen. 

 

9. Fastställande av budget 2018 

Hans Petterson föredrog budget för 2018. Intention om att ha ett tak för eget kapital på 

500 000kr. Underskottet i budget finansieras med eget kapital. Mötet beslutar i enlighet med 

förslaget.  

 

 

.  

 



10. Val av ordförande på 1 år 

Thomas Nilsson valdes om som ordförande. 

 

11. Val av ledamöter på 2 år 

Hans-Olov Furberg, Eva Avgerinou och Peter Carlsson valdes om som ledamöter för ytterligare 2 

år. 

11.  a) Fyllnadsval på 1 år 

Fyllnadsval efter Annika Bodelius som avgår i och med årsmötet. Inka Horstmann väljs för ett år. 

 

12. Val av två revisorer på 1 år och en revisorssuppleant 

Valberedningen utan förslag och mötets ordförande tydliggjorde att endast en revisor samt en 

revisorssuppleant är nödvändig. Förslag vid sittande möte att välja om Bertil Karlsson som revisor 

och Ingrid Nilsson som revisorssuppleant. Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 

 

13. Val av tre ledamöter i valberedningen på 1 år 

Förslag vid sittande möte om att välja om Bengt Wiksten, Titti Berg och Jan Carlsson till 

valberedning på 1 år. Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 

 

14. Redovisning och eventuella val och nomineringar av föreningens representanter i olika 

arbetsgrupper och samrådsorgan 

Årsmötet utsåg representanter till nedanstående arbetsgrupper och samrådsorgan: 

Styrgruppen för rektorsutbildningen: Gunilla Frykensjö Björnfot 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR):  Margareta Wistrand 

Etik och gränsdragning: Peter Carlsson och Lisa Rosander 

Rådet för folkbildningsfrågor, RÅFF: Hans-Olov Furberg 

Referensgrupp för kvalitetsarbete inom FSO: Daniel Berton samt ytterligare en representant som 

utses av styrelsen. 

Folkbildningsrådets representantskap: Thomas Nilsson 

Rådgivande grupp för ansökan om nya folkhögskolor: Jan Jonsson 

Föreningen för folkbildningsforskning: styrelsen bevakar utvecklingen 

Referensgrupp folkhögskolornas internationella arbete: Tomas Rydsmo  

Ledamot i Mimerrådet: Eva Avgerinou 

 

15. Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

 

16. Övriga av styrelsen eller årsmötet väckta frågor 

Inga övriga frågor har väckts av styrelsen eller årsmötet. 

 

17. Fastställande av datum för kommande årsmöte samt höstmöte 

Den 22 mars 2019 sattes som preliminärt datum för nästa årsmöte. Detta förutsätter att datum 

fastställs i samordning med Fhf. 

Höstmötet fastställdes till 9 november 2018. 

 

 



 

Abbas Khanahmadi                                                                Johanna Winbladh 

ordförande                                                                              sekreterare 

 

 

 

 

Anna-Lena Åberg                                                                     Magnus Hurtig 

justerare                                                                                   justerare 


