
 

Protokoll OFI styrelsemöte den 23 maj 2019 

Tid och plats: Kl. 13-16 i FSOs lokaler på Magnus Ladulåsgatan 63 A 

Närvarande: Thomas Nilsson, Peter Carlsson, Lotta Wennberg, Inka Horstmann, Tomas 

Rydsmo, Hans Olov Furberg, Johanna Winbladh. 

• Mötet öppnas 

Mötet öppnas av Thomas Nilsson.  

• Presentation av den nya styrelsen  

En kort presentation av styrelsen. Nya styrelsemedlemmar är Lotta Wennlund (rektor 

på Bollnäs folkhögskola) och Tomas Rydsmo (rektor på Dalslands folkhögskola). 

 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Som ordförande utses Thomas N, Johanna till sekreterare och Inka till justerare. 

• Godkännande av föredragningslistan 
 
Godkänns med en prioritering av vissa punkter samt tillägg om mötesplan och att 
under nästkommande styrelsemöte diskutera representanter för OFI i Mimerrådet 
och Föreningen för folkbildningsforskning. 

• Föregående protokoll 

Återkoppling till punkten om att utse kassör för OFI styrelse. 

•  Rapporter;  

- Folkbildningsideologi och samtida utmaningar- en kurs för skolledare i 
folkhögskolan, 7,5 hp  
Hans Olov berättar om arbetet med och syftet med utbildningen som ska 
ge skolledare verktyg att hantera dagens utmaningar som ledare på 
folkhögskola. 

- Styrelsekonferens  
Thomas berättar om konferensen med Folkbildningsrådet, RIO, Fhf och 
Studieförbunden i samverkan i april där föreläsare från Kairos Future var 
inbjudna för att prata om folkbildningens utmaningar framöver. 



- Möte med Folkbildningsrådet om folkhögskolan som utbildningsform 
Thomas rapporterar från mötet där fokus låg på samtal om utformningen 
av förstärkningsbidraget.  

- Rekrytering av ny handläggare på FSO  
Thomas och Johanna berättar om processen med att rekrytera en ny 
handläggare. Den personen kommer arbeta med bland annat kvalitetsstöd 
och digitaliseringsfrågor på FSO. 

- Expertgruppen för Folkbildningsrådet - ny representant från OFI 
Thomas Nilsson inleder och berättar att han kommer lämna rollen som OFIs 
representant i expertgruppen. Hans Olov Furberg är nominerad som 
Thomas efterträdare som representant för OFI. 

- Aktuellt på FSO  
Thomas rapporterar att FSO genomfört en undersökning om allmänhetens 
kännedom om folkhögskolan som utbildningsform. Den ska skrivas om i en 
sammanfattning som kommer att kommuniceras till folkhögskolorna direkt. 
FSO är också igång med att producera en film med grundläggande 
information om folkhögskolan som ska riktas till politiker. Detta för att öka 
kännedomen om vår utbildningsform. 

- Teams  
Johanna inleder om svårigheten för styrelsen att använda Office Teams som 
gemensamt kommunikationsverktyg. Förslag om att styrelsen 
fortsättningsvis kommunicerar via den stängda och hemliga Facebook-
grupp som tidigare använts. 

• Val av kassör för OFIs styrelse 
 
Lotta Wennlund väljs till ny kassör för styrelsen. 

• Årsmötet – utvärdering och samtal inför höstmötet 
 
Lokaler: Positiva intryck om Saturnus konferens. Lokalen kan fortsätta bokas för 
nästkommande möten. 
Deltagande: Diskussion om hur får vi fler att delta i våra möten. Hur kan vi hitta 
närmare och mer frekventa kanaler till medlemmarna? Det här behöver vi jobba 
med. Förslag om att styrelsen gemensamt ansvarar för att påminna rektorskollegor 
om att anmäla sig till gemensamma medlemsmöten. Nya rektorer bör kanske få ett 
särskilt telefonsamtal inför höst- och vårmöten. 
Program: Programmet behöver presentera föreläsarnas innehåll tydligare så att det 
lockar fler att komma. Årsmötets program blev för packat. Förslag om att göra en 
sittning kvällen innan för möjlighet till samvaro och mer informella samtal som 
uppstart inför årsmötet. Detta gäller även för höstmötet.  
Folkbildningsrådet, SKL och FSO bjuds in för att informera om aktuella frågor enbart 
till årsmöten, inte höstmöten.  
Formalia: Var det lyckat att skicka ut så många handlingar i förväg inför årsmötet? 
Styrelsen menar att det är bra att få många bilagor bifogade och mycket information i 
förväg. Det är upp till var och en som deltar att läsa det som är av intresse.  



Förberedelser: Det är en god idé att utse en arbetsgrupp som planerar inför nästa 
möte med två representanter från OFI och två från Fhf plus Johanna. Den gruppen 
har ansvar för både årsmöte och höstmöte under samma läsår.  
Övrigt: Inför höstmötet bör namnskyltar tas fram med organisationsnamnet på. 

Inför höstmötet beslutas att skapa en arbetsgrupp för planering. Inka och 
Peter ingår i den från OFI. Fhf ska kontaktas om att utse två personer som kan 
ingå och Johanna fungerar som administrativt stöd samt kallande till möten. 

• Kvalitetsarbetet inom FSO - inriktning och framtid 

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 

• Ekonomin på offentligägda folkhögskolor - arbete framåt för OFI 

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 

• Implementering av Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO  
Thomas presenterar förslaget som kommit från utredaren Mats Bernstedt. FSOs 
personal har inkommit med synpunkter på förslaget och de diskuteras under mötet.  
Kvarstående frågor är: Var kommer en delegationsordning att presenteras? Bör ett 
förfarande av tillsättande av verksamhetschef formuleras? 
  
Styrelsen beslutar att det är bättre att återigen lyfta namnet Sveriges folkhögskolor 
inför organisationsändringen. Thomas sammanfattar OFIs synpunkter och 
kommunicerar det till styrelsen via mejl.  

• Val av representant för OFI i valberedningen för FSOs styrelse samt fem delegater 
till det konstituerande årsmötet för FSO. 
Till det konstituerande årsmötet för FSO väljs Peter, Thomas N och Hans Olov som 
delegater från OFI. Till detta kommer två representanter från Fhf.  
Till valberedningen för FSOs styrelse väljs Inka som representant för OFI. 
Att utse representanter i FSOs styrelse sker i samråd med Fhf. 

• Övriga frågor 
Inka anmäler en punkt om möte mellan RIO och OFI angående internaten. Frågan 
bordläggs till nästa möte. 

Mötesplanering:  
20 juni kl.10.15-12.00 via Skype 
12 september kl. 13-16 på FSO samt via Skype 
21 oktober kl. 13-15.30 på Quality Globe Hotel, Stockholm  
14 november innan kvällssittning inför Höstmötet på FSO 

Remiss Agenda 2030,  
Sveriges folkhögskolor har utsetts till remissinstans för betänkandet Agenda 2030 och 
Sverige: Världens utmaning – världens möjlighetdiskussion. Lina Remnert på FSO, 
med ansvar för det internationella uppdraget, har berett frågan för 
intresseorganisationerna med frågor som bör tas ställning till utifrån 
folkhögskolornas särskilda roll och engagemang i frågan. Diskussion på mötet utifrån 
förslaget. 



Synpunkter: Folkhögskolan ska vara ledande i aspekterna bildning och utbildning 
inom Agenda 2030 i Sverige. Folkhögskolorna kan göra och gör redan en stor insats i 
implementeringen av målen. För det behövs medel och möjligheter till fortbildning 
för personal och deltagare. Folkhögskolan ska utbilda utbildare inom Agenda 2030. Vi 
behöver ytterligare medel för att göra en rejäl folkbildningsinsats och det bör framgå 
i remissen. 

I generella skrivningar bör folkhögskolan finnas med eftersom så mycket verksamhet 
redan görs.  

Thomas och Johanna uppdras att sammanfatta styrelsens synpunkter i ett dokument. 
Detta skickas till styrelsemedlemmarna först innan det går till Lina Remnert. 

Förstärkningsbidragets utformning  
OFI kommer formulera ett brev i samråd med RIO om förslag på ändring av 
förstärkningsbidragets utformning. Brevet kommer sedan skickas till 
Folkbildningsrådet. Brevet kommuniceras till styrelsen för återkoppling innan det går 
ut. En av synpunkterna kommer handla om att förstärkningsbidraget bör läggas 
generellt på deltagarveckan i stället för att sökas individuellt för varje deltagare. 
 

Mötets avslutande 
Thomas avslutar mötet 

 

 


