
 

Protokoll OFI styrelsemöte den 4 september 2020 

Tid och plats: Kl. 10-12 via Teamsmöte 

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

Furberg, Tomas Rydsmo, Lotta Skärberg samt Johanna Winbladh 

• Mötet öppnas 

Mötet öppnas av Thomas N. 

 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Thomas N utses till ordförande, Johanna till sekreterare och Lisa till justerare. 

 

• Godkännande av föredragningslistan 

Föredragslistan godkänns utan tillägg. 

 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom. 

 

•  Rapporter; 

− Möte med regionföreträdare om mobilitetsersättningen  

Thomas N rapporterar från mötet mellan politiska regionföreträdare och 

representanter för folkhögskolans intresseorganisationer samt Folkbildningsrådet. 

Folkbildningsrådet inledde med en föredragning av situationen och framhöll att 

möjlighet finns att underlätta administrationen i samband med ersättningen genom 

en koppling mellan SchoolSoft och SPAR. Under mötet rådde en samstämmig 

uppfattning om vikten att hitta en gemensam modell för mobilitetsersättning till 

folkhögskolorna och regionerna. Uppdrag gick till SKR och Folkbildningsrådet att 

skyndsamt ta fram ett nytt förslag till rekommendation och återkoppla till övriga 

intressenter. 

 

− Gemensamma fortbildningsinsatser OFI & RIO  

Johanna och Thomas N ger en bild av nuläget för intresseorganisationernas olika 

gemensamma fortbildningsinsatser. Folkbildningsforum blir en digital konferens som 

delvis sänds i realtid under den 29e oktober och delvis spelas in och läggs upp via 

webbsida under vecka 44. Allmän kurs i utveckling är under planering där vissa 

deltagare och föreläsare kan komma att medverka på distans under året. De nya 

kurserna Yrkesutbildning på folkhögskola och rektorskursen har lågt söktryck och 



kursstarterna kan komma att skjutas framåt till nästa år. Nationella 

referensseminarier för yrkeskurser och kulturkurser är under planering under 

respektive projektledares ansvar och med samordning från kansliet. Båda 

seminarierna har skjutits fram till början av vårterminen för att kunna genomföras på 

plats. #vimåsteprata har fått nya pengar genom ansökan om medel till 

demokratisatsning från Folkbildningsrådet. Projektet fortsätter därför under året och 

OFI har uppmanats att utse en representant till en referensgrupp. 

 

− Ekonomirapport  

Lotta föredrar den aktuella ekonomin. Föreningen har ett överskott av kapital men 

den ekonomiska relationen till FSO är ännu inte klargjord för innevarande år.  

 

− Övriga råd och samverkansgrupper  

Inka och Tomas R rapporterar från arbetsgruppen för det internationella arbetet. 

Fokussamtal ska genomföras med deltagare och lärare om engagemang för 

internationella frågor. Dessutom pågår ett arbete med att ringa in 

verksamhetsområdet inom FSO för att undersöka vad begreppet glokala frågor 

innebär för verksamheten. 

 

Tomas R rapporterar från Nordiska folkhögskolerådet vars konferens på Nordiska 

folkhögskolan i april blev inställd. Inför nästa möte efterfrågas en landrapport från 

respektive organisation och styrelsen uppmanas komma med inspel. Förbundet 

folkhögskollärarna har av tradition haft en representant i rådet. I och med att 

Folkhögskollärarna inte längre är ett eget förbund föreslås att de inte längre 

representeras i rådet.  

 

Representanter i grupper och råd uppmanas inkomma med en kort skriftlig rapport 

inför styrelsemöten som bifogas mötesprotokollet. 

 

• Verksamhetsmässig och ekonomisk påverkan på skolorna under rådande 

omständigheter med bland annat distansstudier. 

Diskussion på mötet om den ekonomiska situationen på folkhögskolorna med 

anledning av Corona-pandemin. Många folkhögskolor har ekonomiska problem på 

grund av uteblivna intäkter för kurs- och konferensverksamhet.  Folkbildningsrådet 

har äskat krisstöd till folkhögskolorna från regeringen. Det är positivt att många 

skolor under våren och hösten har lyckats starta nya utbildningar, företrädesvis 

yrkeskurser. Söktrycket inför höstens kurser var också i allmänhet högt på skolorna. 

 

• Höstmötet 2020 – vara eller inte vara? 

Diskussion om att genomföra höstmötet 2020 eller skjuta upp det till dess att det går 

att samla medlemmarna på en plats. Det arbete som inleddes förra hösten med att 



närmare lära känna och samtala om aktuella ämnen kommer inte kunna genomföras 

med en digital konferens.  

 

Styrelsen beslutar att inte genomföra höstmötet 2020. Istället ska ett brev författas 

till medlemmarna med hänvisning till den aktuella situationen och att när läget 

tillåter ska ett medlemsmöte anordnas. Dessutom ska information förmedlas om det 

arbete som för närvarande bedrivs inom OFI. 

 

• Uppdrag till FSO om att upplåta resurs till "Lärarassistentutbildningar på 

folkhögskolor i samverkan" 

Förfrågan har inkommit om att upplåta resurs på FSO om att bistå nätverket 

”Lärarassistensutbildningar i samverkan”. Efter samtal med verksamhetschefen för 

FSO har förslag uppkommit om att upplåta stöd med kontakter och utskick till 

nätverket, men inte avsätta del av tjänst för nätverket. Nätverket behöver då utse en 

kontaktperson som kan hålla kontakt med FSOs personal. 

 

• Gemensam översyn av påverkansarbete för RIO & OFI 

Thomas N har haft kontakt med projektledaren för den offert som lämnats från 

Strategirådet om att ta fram gemensam strategi för påverkansarbete för 

intresseorganisationerna. Strategirådet har tidigare genomfört uppdrag för 

Folkbildningsrådet och intresseorganisationerna och har god kännedom om 

folkhögskolans förutsättningar. Diskussion på mötet om offerten och uppdragets 

syfte och möjliga konsekvenser. Frågan bordläggs och återtas under extrainsatt 

styrelsemöte den 23e september. 

 

FSO styrelsemöte i september - dagordning, tjänsteplacering och gemensamt 

varumärke    

Handlingar inför FSOs styrelsemöte gås igenom och mötet ombeds komma med 

inspel på dagordning och kommunikationsplan för namnet och varumärket Sveriges 

folkhögskolor. Dessutom föreslås en förändring av tjänstefördelningen med en 

minskning av köp av Johannas tjänst med 5%, som istället återgår till FSO. Inspel 

inför mötet mejlas till Thomas N. 

 

• Övriga frågor 

En mötesplan antas för höstterminen: 

27 september kl. 8-9 via Teams 

28 oktober kl. 13-15 via Teams 

19 november kl. 13.30-16 via Teams 

14 december kl. 13-15 via Teams 

 

Aktuella frågor att återkomma till i rapporter från möten med Folkbildningsrådet: 

Folkbildningsrådet som ägare i ESF-projekt, portal för uppladdning av dokument, 

fortsatt kontakt med Arbetsförmedlingen om SYF-kurs, Etablerings- och SMF-kurser. 



 

Hans Olov väcker frågan om att det saknas utrymme att söka medel för 

skolutveckling och andra projekt inom Folkbildningsrådet. Frågan tas vidare i den 

kontakt som finns mellan Sveriges folkhögskolor och Folkbildningsrådet. 

 

• Mötets avslutande 

Mötet avslutas av ordförande Thomas N. 

 

Protokollförare    Justerare 

Johanna Winbladh    Lisa Rosander 

 

 


