
 

Protokoll OFI styrelsemöte den 28 oktober 2020 

Tid och plats: Kl. 13-15 via Teams 

Närvarande: Thomas Nilsson, Lotta Skärberg, Tomas Rydsmo, Inka Horstmann, Hans Olov 

Furberg, Lisa Rosander samt Johanna Winbladh. 

• Mötet öppnas 

Mötet öppnas av Thomas Nilsson. 

 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

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

 

• Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns. 

 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom med återkoppling till punkter om pågående 

processer med Folkbildningsrådet. 

 

•  Rapporter; 

- Pågående processer tillsammans med Folkbildningsrådet  

Thomas rapporterar från möten med representanter för FBR. Frågor som belysts 

har bland annat varit motioner som kommit in i riksdagen som hotar 

folkbildningens ställning och ekonomi och där FBRs roll har ifrågasatts. 

 
Momsersättningsfrågan är ännu inte avgjord. Parterna har svårt att hitta en 

rättvis modell som inte missgynnar de offentligägda folkhögskolorna. Ett förslag 

ligger som är parkerat och ännu inte vunnit laga kraft. Förslaget gicks igenom av 

Folkbildningsrådet under statsbidragskonferensen i oktober.  

 
RIO och OFI har ställt en förfrågan till Folkbildningsrådet om att förfoga över del 
av deras statliga medel till egna forsknings- och utvecklingssatsningar, FoU.  
Ett större ESF-projekt är på gång om en förstudie om att utveckla metoder och 

modeller av kurser på folkhögskola. Det övergripande syftet med satsningen är 



att förse samhället med arbetskraft med tanke på de nya funktioner som 

förutspås komma behövas i samhället. 

 
 

- Information om utvärderingen av Folkbildningsrådet 

Thomas rapporterar från möte med Studieförbunden, Fhf, RIO och 

Folkbildningsådet om den pågående utvärderingen. En fullständig rapport 

kommer inte presenteras under nästa representantskap. Fokus kommer där 

istället ligga på att beskriva arbetsprocessen samt hur rapporten slutligen ska 

utformas.  

 

- Ekonomirapport  

Lotta föredrar balansrapport och resultatrapport för den aktuella perioden. 

Förväntad inkomst under kvarvarande räkenskapsår är det avlyft av statsbidraget, 

för gemensamma insatser inom påverkans- och fortbildningsområdet, som ännu 

inte inkommit från RIO. Ytterligare utgifter förväntas för reseräkningar och 

arvoden. Budget beräknas ligga i balans med ett mindre överskott innan årets 

slut, vilket är ett bättre resultat än tidigare förväntat. 

 

- Verksamhetsrapport  

Johanna rapporterar om FSOs pågående verksamhet och processer. Arbetet med 

en gemensam deltagarenkät fortsätter och är nu i en fas där en pilotstudie görs 

med ett mindre antal skolor och deltagare.  

 

En ansökan till Allmänna arvsfonden inom Agenda 2030-området är snart klar och 

nu behövs ett klargörande om det är FSO eller intresseorganisationerna som ska 

stå som ägare för den. 

 

OFI uppmanas lämna synpunkter på det underlag till kommunikationsplan för 

Sverigesfolkhogskolor.se som FSO lämnat. 

 

Verksamhetsplan för nästkommande år är under arbete med fortsatt 

organisationsutveckling som prioriterat fokusområde. OFI uppmanas inkomma 

med inspel snarast om det finns områden man vill utveckla. Digitalisering och 

tillgänglighetsanpassning är ett tidigare prioriterat område där det behövs ett 

förtydligande om mål, målgrupper och aktiviteter. En diskussion pågår också om 

hur ett långsiktigt budgetarbete för FSO ska fungera. Hittills har nivåer för FSOs 

ekonomi satts i samband med RIOs kongress som sker vartannat år. 

 

 

 



- Nya faktureringsmodeller för FSO och intresseorganisationerna  

Thomas och Lotta rapporterar att en revisionsfirma har tittat på förslag till ny 

modell för avtal och fakturering mellan FSO och OFI och menar att den är 

tillfredsställande. Lotta har gått igenom förslaget till modellen och diskuterat den 

med FSOs verksamhetschef. Nästa vecka sker ett möte mellan FSO, RIO och OFI 

då de sista överenskommelserna planeras att göras. 

 

- Rapporter från övriga rådgivande grupper och samverksansgrupper 

Hans Olov rapporterar från Expertgruppen inom Folkbildningsrådet om de två 

rapporter som är under planering. En om ”Folkbildning och regional 

kompetensförsörjning” som publiceras under 2021 samt en om ”Folkbildning i 

glesbygd” som publiceras under 2022. Båda rapporterna har starkt deltagarfokus. 

OFI och RIO har påpekat vikten av att även lyfta in omvärldsperspektiv i 

undersökningarna. 

 

• Strategi för FoU-arbetet – referensgrupp  

En sammanställning presenteras av de gemensamma insatser inom FoU-området 

som RIO och OFI planerar samt är pågående. Insatserna växer och ytterligare resurser 

behövs i form av medel och tjänster. 

En förfrågan har ställts till FBR om att bidra med utvecklingsmedel till satsningen och 

de har uttryckt sig positiva till det. Under de två kommande åren kan det bli ett 

tillskott av utvecklingsmedel från FBR. Folkbildningsrådet har också uttryckt en 

önskan om en fortsatt nära relation till intresseorganisationerna om kommande ESF-

projekt. Medel för det kommer från annan myndighet och kräver därför annan 

hantering än generella statsbidrag.  

Ett utökat handläggar- och administrativt stöd kommer behövas för att hålla ihop alla 

FoU-satsningar. Det kan också tillkomma ansökningar från enskilda folkhögskolor om 

utvecklingsprojekt som behöver hanteras. Förslag från RIO om att sätta samman en 

styrgrupp för det totala FoU-samarbetet med representanter för OFI och RIO, två 

personer från varje organisation.  

Diskussion under mötet om att tillsätta en särskild FoU-samordnare som ett 

tjänstemannastöd för området. Mötet ställer sig positiva till förslaget om en 

gemensam styrgrupp men vill ha en fördjupad diskussion om sammansättningen av 

den och hur den relaterar till övriga grupper och styrelser. Vilken kompetens behövs 

för att sitta i styrgruppen? 

Diskussion om behovet av en översyn av de uppdrag OFI har. Vilka ska prioriteras och 

vilka behöver bemannas av styrelsen? Finns behov av att utöka styrelsen? Förslag om 

att upp frågan på nytt med medlemmarna.  



 

 

• Hantering och placering av folkhögskolornas internationella arbete  

Inka och Tomas rapporterar från gruppen som utreder vilken inriktning det 

internationella arbetet ska ta. Den har hittills identifierat att lärare på 

folkhögskolorna är den grupp som har kompetens att skapa medskapandeprocesser. 

Sveriges folkhögskolor och FSO kan bidra med en verktygslåda som ges till 

rektorerna, att sedan ge vidare till lärarna för det arbetet. Idén har testats i 

fokussamtal med rektorer, lärare, ordföranden och deltagare. Där har man även 

undersökt vilka de viktiga frågorna är inför framtiden utifrån varje målgrupps 

perspektiv. Deltagargruppen har visat sig mest framåt och med mest insikt i hur 

folkhögskolorna fungerar. Det finns hos dem en vilja att engagera sig och finnas till 

för varandra. Lärare och rektorer menar däremot att de nästan inte orkar med 

demokratiuppdraget på grund av stor psykisk ohälsa bland deltagarna.  

Diskussion på mötet om det internationella arbetet ska förläggas inom 

intresseorganisationerna eller inom FSO. Folac hanterade tidigare internationella 

kontakter och organisationer, nu ligger ansvaret på intresseorganisationerna. Det är 

en fråga för RIOs och OFIs presidium att bestämma vilka internationella frågor som 

ska hanteras av respektive organisation. 

Beslut om att under nästa styrelsemöte för FSO ta upp frågan och innan dess samtala 
med RIO om hur det internationella arbetet ska hanteras och placeras. 
 

• Referensgrupp för #vimåsteprata 

Förfrågan till OFI om att utse en representant i referensgruppen för projektet 
#vimåstaprata.  

Beslut om att utse Johanna till platsen. 

• Övriga frågor 

Fhf har inkommit med förslag till gemensamma datum för medlemsmöten. Förslag på 

årsmöte den 19 mars 2021 samt höstmöte den 12 november 2021. Styrelsen beslutar 

att preliminärt säga ja till förslagen med förbehåll om eventuella förändringar 

beroende av riktlinjer och begränsningar med anledningen av Corona-pandemin. 

 

• Mötets avslutande 

Thomas avslutar mötet. 

 


