
 

 

Protokoll OFI: s styrelsemöte den 17 januari 2018 

Tid och plats: 10.00-15.00 på Magnus Ladulåsgatan 63 A 

Närvarande: Thomas Nilsson, Hans-Olov Furberg, Peter Carlsson, Hans Pettersson, Annika 

Bodelius, Eva Avgerinou, Johanna Winbladh. 

 

• Mötet öppnas 

Mötet öppnas av Thomas.  

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

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

• Föredragningslistan godkänns 

Föregående protokoll gås igenom och mötet återkopplar till relevanta frågor. 

• Inbjudan till Folkbildningsforum den 7 mars  

Utbildningsdepartementet har bjudit in till Folkbildningsforum 7 mars kl. 9.00-16.00. Antalet 

platser är begränsat och OFI och Fhf har vardera möjlighet att skicka fyra personer. Thomas, 

Hasse, Hans-Olov och Eva representerar OFI under dagen. 

• Årsmötet den 23 mars   

Planering och framtagande av: 

- Verksamhetsberättelse: Styrelsen ombeds inkomma med bidrag från sina respektive 

referens och styrgrupper. Årets samarbete med Folkhögskollärarna ska också beskrivas.  

- Verksamhetsplan för 2018: Thomas gör ett förslag och skickar ut till styrelsen innan 

årsmötet. 

- Ekonomirapport, årsbokslut: Hasse tar fram ett förslag och inkommer med det innan 

årsmötet. 

 

• Programpunkter vid årsmötet 



- Upprop av deltagare 

- Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner inleder 

- Susanna Alexius, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet, gemensam 

gästföreläsare för OFI och Fhf.  

- Enkät om rektorers arbetssituation  

- Enkät om internatboende och folkhögskolornas ekonomi 

- Information om utredning av FSO: s organisationsform 

- Johanna Winbladhs funktion samt roll som OFI-kanslist presenteras 

• Övriga frågor 

- Annika meddelar att hon avgår ur styrelsen samt avslutar sitt uppdrag som rektor på 

Lunnevads folkhögskola. Uppdraget för OFI: s styrelse löper fram till årsmötet den 23 mars.  

 

- Thomas författar ett förslag om att folkhögskolorna bör ges möjlighet att utfärda intyg om 

motsvarande SFI-kurser. Underlaget presenteras för styrelsen. 

 

- Folkhögskolespåret, modellen för ensamkommande ungdomar att bo och studera på 

folkhögskola kommer inte fortsätta. Andra vägar till folkhögskolestudier finns fortfarande 

tillgängliga. Om en asylsökande är inskriven inom ordinarie kurser finns möjlighet att gå 

på Allmän kurs. 5 % av den totala volymen på Allmän kurs kan bestå av asylsökande. 

 

- Genomgång av svaren på enkäten om relationen mellan internatboende och ekonomi för 

OFI-skolor. Diskussion om hur går vi vidare med svaren. Johanna och Thomas analyserar 

resultatet så att det kan presenteras på årsmötet. 

 

 

- Folkhögskolan 150 år har en arbetsgrupp där Lars Gejpel sitter som OFI: s representant. 

Lars har bett om inspel från styrelsen angående innehåll i satsningen. Styrelsen anser att 

Folkhögskoleforum, medverkan Almedalsveckan samt boken om Folkhögskolan 150 år är 

tillräckliga insatser just nu. 

 

- Folkhögskoleforum anordnas den 1 november 2018 på Lärarnas hus i Stockholm. 

Satsningen är ett samarbete mellan FSO och Folkhögskollärarna och planeras bli ett årligen 

återkommande evenemang. Första året sker Folkhögskoleforum under en dag men kan 

efterföljande år sträcka sig över två dagar. En planeringsgrupp är tillsatt inom FSO som 

tillsammans med RIO, OFI och Folkhögskollärarna ska genomföra satsningen. Styrelsen 

ombeds inkomma med förslag till inslag under dagen. Under mötet lämnas förslag om 

Digitalisering och tillgänglighet, Agenda 2030, Fritt och frivilligt samt Demokrati som 

teman för dagen. 

 



 

- Demokratiupprop: Framtidsministern Kristina Persson har bjudit in folkhögskolans 

företrädare till en träff den 18 jan. Temat för mötet är en diskussion om gemensam insats 

för folkbildningens aktörer för att främja ett synliggörande av det demokratiarbete som 

pågår samt uppmärksamma demokratifrågan. Detta främst med sikte på valet under 

hösten 2018.  

 

Sekreterare     Justerare 

Johanna Winbladh    Hans-Olov Furberg 

 

 

 


