
 

Protokoll styrelsemöte 23 juni 2022 

 

Närvarande: 

Hans-Olov Furberg, Inka Horstmann, Lisa Rosander, Lotta Skärberg, Peter Carlsson, Thomas Nilsson, 

Tomas Rydsmo,  

Adjungerad: Annica Wallenborg Flynn,  

Plats: Teams 

1. Mötets öppnande 

Thomas Nilsson välkomnade alla. 

 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare 

Ordförande: Thomas Nilsson valdes. 

Sekreterare: Annica Wallenborg Flynn valdes. 

Justerare: Jämte ordförande valdes Lisa Rosander. 

 

3. Godkännande av föredragningslista 

Dagordningen godkändes. 

 

Föregående protokoll   

Angående punkten om Folkbildningsrådets krav på att Regionskolor ska lämna separata 

årsrapporter; OFI har skickat in en skrivelse till Johanna Winbladh på FBR och nu inväntar vi 

på deras svar. (Se bilaga 14. Skrivelse Revision på regionägda folkhögskolor). 

 

4. Inskickade rapporter och information 

 

Lotta Skärberg - Ekonomirapport 

Lotta gick igenom den senaste resultatrapporten per 2022-05-31. Medlemsavgifterna har 

flutit in snabbare än på många år, betalning saknas bara från fyra skolor. VGR har inte 

fakturerat för tjänsten ännu och de kommer att fakturera hela första halvåret efter 30 juni. 

Intäkter om vi väntar på är dels de 500 000 kronorna från FBR och dels från FoU-samverkan. 

(Se bilaga 1 och 2) 

 

Hans-Olov Furberg – Folkbildningsrådets expertgrupp: 

De hade möte 13/5. (Se bilaga 3 Expertgruppen 13 maj).  

 

Tomas Rydsmo  

(Se bilaga 4, Rapport OFI fr TomasRy 17 juni 2022) 

 

Inka Horstmann – KuFF 

(Se bilaga 5. Minnesanteckningar Kuff.refgrupp och bilaga 6. Kvalitetskonferens som 

koncept). 

 

Beslut: 

Angående Folkhögskoleenkäten och feedback till FSO så beslutade styrelsen att Annica och 

Inka ska fundera på och ge FSO förslag på hur man på bästa sätt kan använda resultatet från 



Folkhögskoleenkäten när man vill kommunicera externt. Vid OFI:s styrelsemöte 1-2 

september tar vi upp frågan på nytt.  

 

Det finns tankar och förslag på att arrangera kvalitetskonferenser som koncept, (se bilaga 6. 

Kvalitetskonferens som koncept) Vid dessa ska man tex. diskutera Folkhögskolans pedagogik 

och kanske ta fram ett material. 

 

Beslut: 

Vid styrelsemötet 1–2 september tar vi upp denna punkt i syfte att ge inspel kring teman och 

inriktning på dessa kvalitetskonferenser.  

 

Annica Wallenborg – om FoU och övrig allmän information 

Se bilagor: 

11. Besked om samrådsorgan 

12. Information och rapport inför styrelsemöte 20220623 

13. Prtkl Styrgruppsmöte FoU 9 juni 2022 

 

Synpunkter angående rektorsutbildningen som styrelsen vill att Annica tar upp vid nästa 

Referensgruppsmöte för rektorsutbildningen är att vi skulle önska att det ges fler platser till 

folkhögskolerektorer. Vi upplever att flera som önskar gå den måste vänta då det är fullt. 

Kanske att man kan se över om behovet från kulturskolorna är lika stort som hos 

folkhögskolorna.  

 

Lisa Rosander – Etik och gränsdragningsrådet 

Lisa sammanfattade från senaste mötet där bland annat frågan om alla de filialer som startar 

och hur dessa filialer väljer att namnge sig. Även att regelverket som godkänner att det 

startas filialer ses över. Nu känns det lite som att det dyker upp filialer utan att FBR har 

någon vetskap om det. Annica får i uppdrag att lyfta frågan med FBR. FSO har precis tagit 

fram ett förslag på lathund hur man ute på skolorna ska mata in uppgifter på 

folkhogskola.nu. I detta förslag är det tydligt att det namn en filial ska ha är; Huvudskolans 

namn först och sen att huvudskolan har en verksamhet på annan ort. (Se bilaga 15. 

Filialfrågan – FSO-utkast policy).  

 

Man diskuterade även frågan om de intyg som skolan är skyldig att ge deltagarna när det 

avslutar sina studier.   

 

5. Dialogärenden 

 

- Folkhögskoleenkäten, - denna fråga tas upp den 1–2 september och bereds av Annica med 

stöd av Inka: 

 

- Den kommande folkbildningsutredningen, hur ser vi på den?  

Styrelsen ställer sig positiva till utredaren Christer Nylander. 

 

- Vestlunds fond för forskningsforskning, (se bilaga 8 Sonderingsuppdrag Vestlunds fond) 

Styrelsen är positiva till att styrgruppen för FoU jobbar vidare med denna fråga. 



 

- Tomas Rydsmos PM, (se bilaga 9 Extern finansiering av folkhögskoleverksamhet)   

Denna fråga tas upp igen 1–2 september.  

 

- Formpipe Meetings plus angående dokument- och möteshantering 

Annica har inte fått kontakt med Formpipe. Så länge använder vi Teams där alla 

styrelsehandlingar och dokument läggs in så att alla kan ta del av dessa.  

 

- Planera nästa styrelsemöte då vi träffar FHF och bjuder in Katarina Hansson från FBR 

Thomas Nilsson kontaktar ordförande Peter Högberg och förhoppningsvis träffas OFI och FHF 

den 2 september då även Katarina Hansson från FBR har bjudits in för att berätta om sitt 

uppdrag.  

 

Övriga frågor 

Lisa Rosander hade en övrig fråga angående Rektorsfortbildningen som vi tar upp den 1–2 

september.  

 

Hans-Olov Furberg tog upp frågan angående den nya skrivningen runt Mobilitetsstödet där det står 

att det är orten där verksamheten genomförs som ska avgör om det är mobilitetsstöd eller inte, inte 

skolans säte som det var tidigare. Det är inte helt tydligt hur de nya reglerna ska tolkas men lämnar 

över frågan till Folkbildningsrådet som måste avgöra detta eftersom de ska hantera frågan från 

hösten.  

 

6. Nästkommande möten 

Sker den 1 – 2 september kl.12-12 på Magnus Ladulåsgatan 63,  

 

7. Mötets avslutande 

Thomas avslutade mötet med att önska alla en riktigt fin sommarledighet.  

 

 

Bilagor, samtliga bilagor finns att läsa i vårt Team; OFI Styrelse – Allmänt – Styrelsehandlingar 

2022: 

1. OFI_resultatrapport period 202205 

2. OFI_Balansrapport period 202205 

3. Expertgruppen 13 maj.  

4. Rapport OFI fr TomasRy 17 juni 2022 

5. Minnesanteckningar Kuff.refgrupp 

6. Kvalitetskonferens som koncept 

7. Resultat från Folkhögskoleenkäten – Samtliga deltagande folkhögskolor 

8. Sonderingsuppdrag Vestlunds fond 

9.Extern finansiering av folkhögskoleverksamhet 

10. Revision på regionägda folkhögskolor 

11. Besked om samrådsorgan 

12. Information och rapport inför styrelsemöte 20220623 

13. Prtkl Styrgruppsmöte FoU 9 juni 2022 

14. Skrivelse Revision på regionägda folkhögskolor 

15. Filialfrågan - Utkast på policy 



 

 

 

 

Datum:    Datum: 

 

 

Ordförande Thomas Nilsson   Justerare Lisa Rosander  

 

Datum: 

 

Annica Wallenborg Flynn 
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Thomas Nilsson
thomas.nilsson@edu.gotland.se

Lisa E Rosander (18 aug 2022 22:56 GMT+2)

lisa.rosander@kavesta.fhsk.se

Annica Wallenborg Flynn (19 aug 2022 08:55 GMT+2)

annica.wallenborg@sverigesfolkhogskolor.se
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