
 

Protokoll OFI styrelsemöte den 20 juni 2019 

Tid och plats: Kl. 10.15-12.00 via Skype 

Närvarande: Thomas Nilsson, Peter Carlsson, Inka Horstmann, Hans Olov Furberg, Lisa Elisabeth 

Rosander, Thomas Rydsmo, Lotta Wennlund samt Johanna Winbladh. 

• Mötet öppnas 

Mötet öppnas av Thomas N. 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Thomas N. utses till ordförande, Johanna till sekreterare och Hans Olov till justerare. 

• Godkännande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan godkänns med tillägg om övriga frågor angående möjligheten att anta 

fler deltagare med utomeuropeiskt medborgarskap, SKLs kulturkonferens i Halmstad, 

erbjudande om att starta upp filialverksamhet samt behov av förlängt styrelsemöte i 

september. 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom med återkoppling till rapporterade punkter samt att 

fortsatt bordlägga frågorna om framtida inriktning för FSOs kvalitetsstöd samt ekonomin på 

offentligägda folkhögskolor - arbete framåt för OFI.  

 

•  Rapporter;      

• Rekrytering av handläggare på FSO  

 

Thomas rapporterar att Pär Wallin har rekryterats till FSO med ansvar för 

digitaliseringsfrågor, FB-kvalitet och så småningom att arbeta med övriga 

kvalitetsutvecklingsfrågor. Pär kommer tillträda under hösten 2019.  

 

• Implementering av FSO – fortsatt process  

 

Thomas rapporterar att OFI och Fhf har kommit överens om en gemensam skrivning 

som kompletterar förslaget till implementering av FSO som egen organisation. 

Skrivningen kommer kommuniceras till utredaren och RIO under sommaren. 

 

• Agenda 2030 - gemensam remiss med RIO och Fhf  



Johanna har skickat ut ett reviderat förslag till remiss för Agenda 2030-betänkandet, 

författat av Lina Remnert, där OFIs inspel har tagits med. Inspelen berör bland annat 

en tydligare skrivning om vikten av långsiktighet i bidragsgivning, att folkhögskolan 

ses som en viktig resurs som utbildare och bildare i hållbarhetsfrågor samt ett 

fördjupat samarbete mellan folkhögskolor, regioner och kommuner. 

 

• Planeringsgrupp inför höstmötet  

 

Inka rapporterar att en planeringsgrupp inför höstmötet den 15 november nu har 

satts ihop med representanter från Fhf och OFI. Gruppen kommer påbörja sitt 

arbete i augusti. Lokal har bokats på Saturnus konferens för höstmötet. Medskick 

från styrelsen om att inte glömma bort att bjuda in projektet #jagmed från Kävesta 

som gäster. 

 

• Val av delegater till det konstituerande årsmötet för FSO samt nominering av 

representanter till FSOs styrelse 

  

Inka rapporterar att samråd nu skett med Fhf om att utse delegater till FSOs 

konstituerande årsmöte. Mötet beslutar dessutom att nominera Peter Carlsson och 

Thomas Nilsson som representanter för OFI i FSOs kommande styrelse. 

 

• Representanter för OFI i Mimerrådet samt Föreningen för folkbildningsforskning 

   

Diskussion om att utse representanter för OFI i Mimerrrådet samt Föreningen för 

folkbildningsforskning. Frågan bordläggs och Johanna uppdras att ta fram en kort beskrivning 

av vad uppdragen innebär och skicka ut till styrelsen inför nästa möte. 

 

• Möte mellan RIO- och OFI-skolor i Västra Götaland angående internatens betydelse för 

utbildningsformen och finansiering 

 

Inka hänvisar till motion inför RIOs kongress om internatens betydelse för utbildningsformen 

folkhögskola. Motionen föranledde två möten inom Västra Götalandsregionen där alla skolor 

som driver internat blev inbjudna. Frågan gällde även finansiering av internaten. 

 

Diskussion på mötet om att OFI har en delvis annan uppfattning om internatfrågan än RIOs 

styrelse och att eventuellt åter agera i frågan. Inka uppdras att skicka motionen till övriga i 

styrelsen för fortsatt diskussion under nästa styrelsemöte. 

  

• Övriga frågor 

 

Diskussion om behov av klargörande från Folkbildningsrådet om folkhögskolornas möjlighet 

att anta 5 % av deltagarna på långa kurser med utomeuropeiskt (utanför EU-samarbetet) 

medborgarskap. Många folkhögskolor använder i dag kvoten till att anta nyanlända personer 

utan personnummer men skulle vilja erbjuda platser till en större andel än 5% av 



deltagargruppen. Möjlighet finns redan nu för den enskilda skolan att ansöka till 

Folkbildningsrådet om dispens för en större andel men det förfarandet kan i förlängningen 

leda till ett ohållbart system. Frågan behöver diskuteras med övriga intresseorganisationer 

samt Folkbildningsrådet. 

 

Thomas N informerar att SKL genomför en kulturkonferens i Halmstad mellan 16-17 okt där en 

förfrågan kommit till OFI om att anordna ett seminarium om folkhögskolan som kulturaktör. 

Eventuellt kan en koppling seminariet göras till den utredning som Västra Götalands-regionen 

kom med förra hösten om folkbildningens roll som kulturaktör i regionen. 

 

Lisa lyfter frågan om möjligheter för offentligägda folkhögskolor att starta filialer. Diskussion 

om förutsättningar för detta. 

 

Inför nästa styrelsemöte finns behov av en längre diskussion om flera bordlagda frågor. Förslag 

om att förlänga mötet den 12 september och lägga det på eftermiddagen samt utöka till 

förmiddagen den 13 september med övernattning och gemensam middag däremellan. 

Thomas och Johanna uppdras att göra ett utkast till dagordning och upplägg och skicka ut till 

övriga i styrelsen. 

 

 

 

Sekreterare     Justerare 

Johanna Winbladh    Hans Olov Furberg 

 


