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Verksamhetskonferens 21 mars 

Välkommen till RIOs verksamhetskonferens den 21 mars. Konferensen är förlagd till Stockholm och 

Bryggarsalen nära Odenplan. Vid verksamhetskonferensen läggs särskilt fokus på vad som händer 

med folkhögskolan i en tid av snabb växt och utveckling. Det sker både i plenum och genom 

gruppsamtal. Det blir även tillfälle att belysa andra aktuella frågor som berör verksamheten och 

samtala om RIOs idégrund. Inbjudan med program och länk till anmälan bifogas. Anmälan senast 1 

mars. 

 

Folkhögskolepedagogik, skolutveckling och forskningsanknytning 10-11 april 
Det nordiska folkhögskolesamarbetet och utbytet stimulerar till utveckling av folkhögskolans 

verksamhet. RIO deltar aktivt i Nordiska folkhögskolerådet och rekommenderar att fler av RIOs 

medlemsskolor tar del av det nordiska utbytet. I april arrangerar Nordiska folkhögskolerådet  

en konferens på Nordiska folkhögskolan i Kungälv som ger tillfälle till erfarenhetsutbyte kring 

folkhögskolans pedagogik och didaktik samt hur man arbetar med folkhögskolans utveckling. 

Inbjudan med program och länk till anmälan bifogas. Anmälan senast 1 mars. 

 

Debattartiklar 

RIO har medverkat i ett par tidningar med debattartiklar senare delen av januari. Upsala Nya Tidning 

publicerade den 21 januari en artikel där RIO och Biskops Arnös folkhögskola argumenterar för ökat 

regionalt anslag och momskompensation. I Sydsvenska Dagbladet framhöll RIO och Föreningen 

Skånes skolor i samverkan, den 29 januari, folkhögskolans betydelse för integration, rätten att 

bedriva en självständig SFI på folkhögskola samt behovet av att regionen svarar upp med en 

medfinansiering av de 5000 nya platserna på folkhögskolan. Länkar till artiklarna: 

http://unt.se/asikt/debatt/oacceptabel-graddfil-for-wik-4878248.aspx 

https://www.sydsvenskan.se/2018-01-29/for-manga-nyanlanda-gar-vagen-till-integration-idag-via-

en-folkhogskola 

 

Forum för idéburna organisationer med social inriktning 

Styrelsen har beslutat att för RIO söka medlemskap i Forum för idéburna organisationer med social 

inriktning. Forum är en stark och kunnig aktör inom det civilsamhällspolitiska fältet. De är drivande 

aktör bakom IOP, Ideellt offentligt partnerskap, som kommit att användas som alternativ till 

upphandling för många civilsamhällsorganisationer. Forum är även svensk part/värd för Techsoup 

som ger ideella organisationer möjlighet att ta del av donerad programvara från bla Microsoft. Läs 

mer på www.socialforum.se 
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Kvartalsrapport 

En andra kvartalsrapport från styrelsens arbete går att läsa på RIOs hemsida via denna länk. 

 

Demokratiinitiativ 

RIO är delaktiga i ett par olika demokratiinitiativ. Tillsammans med Demokratiakademin har vi en 

projektansökan under beredning till Arvsfonden om ett demokratiprojekt. Den 30 januari 

arrangerade Demokratiakademin en konferens om hot mot demokratin bla diskuterades hur svagt 

grundlagsskydd som finns för den svenska demokratin. 

Ett annat demokratiinitiativ som RIO medverkar i har tagits av Hédi Fried, Kristina Persson, Sverker 

Sörlin och Elisabeth Åsbrink. Ambitionen i detta initiativ är ett samarbete med den samlade 

folkbildningen i Sverige. En antologi om demokrati är under produktion och en föreläsarbank 

kommer att upprättas. Vi avser att återkomma med mer information om detta initiativ inom kort. 

 

FSO som ideell förening 

Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, är gemensam för de rörelse- respektive offentligägda 

folkhögskolorna. Serviceorganisationen etablerades 2014 och tog då över uppgifter som tidigare 

funnits hos Folkbildningsrådet. Formellt ligger FSOs verksamhet under RIOs organisationsnummer 

och leds av en styrgrupp med representanter från RIO, OFI och FhF. FSOs styrgrupp har beslutat att 

låta utreda förutsättningarna för att organisera FSO som en egen ideell förening. Ett förslag beräknas 

finnas till början av hösten och kommer då kunna remiss hanteras. Ett eventuellt beslut om 

organisationsförändring fattas formellt av RIOs kongress. 

 

Facebookgrupp 

RIOs kongress beslutade att låta styrelsen se över möjligheterna till digital kommunikation inom 

organisationen. Efter en översyn har det beslutats att RIO kommer upprätta en Facebookgrupp för 

”intern” kommunikation. Facebookgruppen kommer öppnas i samband med 

verksamhetskonferensen den 21 mars. 

 

Folkbildningsrådets representantskap 25 april 

Den 25 april avhålls Folkbildningsrådets representantskap mellan 15-16. I samband med 

representantskapet genomförs en styrelsekonferens mellan 9-15 där Folkbildningsrådets styrelse 

möter medlemsorganisationernas styrelser, dvs RIO, Studieförbunden i samverkan, SKL genom FhF. 

Enligt stadgarna skall RIO efterhöra medlemsskolorna förslag på ombud till FBRs representantskap. 

Skicka förslag till RIOs kansli senast den 6 mars. 

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/globalassets/dokument_rio/kvartalsrapport-002.pdf

