
 

Stadgar för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)  

§1 Syfte 

 
Föreningens är en ideell förening med syfte 
att ta upp och bevaka frågor av folkbildnings- och allmänt folkhögskoleintresse och därvid 
särskilt uppmärksamma frågor som berör de offentligt ägda folkhögskolorna, 
att stimulera och delta i utvecklings-, idé- och målsättningsdebatter för folkhögskolan, 
att vara ett organ som kan erbjuda sakkunskap, bereda ärenden och ta fram underlag för 
beslut åt Sveriges Kommuner och Landsting och andra organisationer i frågor som berör de 
offentligägda folkhögskolorna, 
att bevaka skolornas intressen i relation till Folkbildningsrådet 
att genom erfarenhets-, kunskaps- och informationsutbyte främja medlemsskolornas 
verksamhet och skolledningarnas yrkesskicklighet.  

§2 Medlemskap 

 
Medlem är statsbidragsberättigad folkhögskola med regionalt organ, landsting eller 
primärkommun som huvudman och som erlägger fastställd medlemsavgift. Medlemskapet 
utövas av medlemsskolornas rektorer, som även representerar skolorna vid föreningens 
möten.  

§3 Verksamhetsår 

 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.  

§4 Möten 

 
Föreningen sammanträder minst två gånger årligen varav ett föreningsmöte och ett 
årsmöte. Dessutom kan det hållas extra föreningsmöten om styrelsen så beslutar eller om 
minst 1/5 av föreningens medlemmar så begär med angivande av ärende.  

a. Årsmöte  

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det hålls varje år före juni månads 
utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.  



Kallelse till årsmötet skall vara utsänd senast sex veckor före mötet. Verksamhets- och 
revisionsberättelse utsänds senast två veckor före mötet.  

Motioner skall inlämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet. Motioner och 
styrelsens yttrande sänds ut till medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Årsmötet 
kan dock efter beslut därom ta upp ett senare anmält ärende till behandling.  

Mötesfunktionärer, som väljs för årsmötet är: ordförande, sekreterare samt två justerare 
tillika rösträknare.  

Rösträtt vid årsmötet har varje medlem. Styrelseledamot kan dock inte utöva sin skolas 
rösträtt i fråga som rör den egna ansvarsfriheten.  

Omröstning sker genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder. 
Sluten omröstning skall äga rum om minst 2/3 av de röstberättigade begär detta; vid 
personval, om en (1) röstberättigad begär detta.  

Dagordning 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:  

1. Val av mötesfunktionärer  
2. Årsmötets behöriga utlysande  
3. Godkännande av dagordningen  
4. Verksamhets- och revisionsberättelser  
5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret  
6. Fastställande av årlig medlemsavgift  
7. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer  
8. Fastställande av verksamhetsplan  
9. Fastställande av budget  
10. Val av ordförande på 1 år  
11. Val av ledamöter på 2 år  
12. Val av två revisorer på 1 år och en revisorssuppleant på 1 år  
13. Val av tre ledamöter i valberedning på 1 år  
14. Redovisning och eventuella val och nomineringar av föreningens representanter i 

olika arbetsgrupper och samrådsorgan  
15. Motioner  
16. Övriga av styrelsen eller av årsmötet väckta ärenden  
17. Fastställande av datum för kommande årsmöte  

b. Föreningsmöte 
Vid föreningsmöte gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för årsmöte.  

§5 Styrelse 
 
Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena och består av en ordförande, 
vald på ett år, samt samt åtta ledamöter valda på två år, varvid fyra ledamöter väljs på udda 
årtal och fyra på jämnt.  



Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För att styrelsen skall vara 
beslutsmässig krävs att minst fem ledamöter deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Vid personval avgör lotten.  

Styrelsen har 
att tillvarata föreningens intressen enligt stadgarna och av årsmötet fastställda riktlinjer, att 
avge yttranden över inlämnade motioner till årsmötet, 
att upprätta verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget 
att verkställa av årsmötet fattade beslut samt 
att under löpande verksamhetsår utse eller nominera lämpliga representanter i 
samrådsgrupper, arbetsgrupper och andra organ där föreningen skall representeras.  

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår.  

§6 Stadgeärenden 

 
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen eller av medlem. Förslag till 
ändring skall inges till styrelsen senast tre månader före årsmötet. 
Förslag till stadgeändring skall jämte styrelsens yttrande tillställas medlemmarna minst sex 
veckor före årsmötet. För godkännande av förslag till stadgeändring fordras att förslaget 
biträds av minst 2/3 av närvarande röstberättigade.  

§7 Utträde 

Medlemsskola/organisation som önskar utträda ur föreningen OFI Offentligägda 
folkhögskolors Intresseorganisation anmäler detta skriftligen till styrelsen. Medlemskapet 
upphör tre månader efter anmälan, dock tidigast vid utgången av löpande verksamhetsår. 
Föreningsavgift betalas per kalenderår. 

§ 8 Föreningens upplösande 

Fråga om föreningens upplösande skall väckas och behandlas som förslag till stadgeändring. 
För godkännande av förslag till föreningens upplösande fordras dock beslut av två på 
varandra följande föreningsmöten varav ett årsmöte, varvid utöver själva 
upplösningsbeslutet även beslut skall fattats om hur föreningens tillgångar, protokoll och 
övriga handlingar skall disponeras.  
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