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Seminarium kring tre frågor – i Göteborg, Umeå och Stockholm 

RIO bjuder in medlemsskolornas rektorer och ordföranden till seminarium kring tre aktuella frågor. 

Vid seminariet behandlas:  Modell för beräkning av samhällseffekter av rörelsefolkhögskolornas 

verksamhet, förslag till idégrund för rörelsefolkhögskolorna samt förslag om FSO som självständig 

organisation. Seminariet genomförs med samma innehåll vid tre olika tillfällen på tre orter – du/ni 

väljer vilket datum ni deltar. Göteborg 15 november, Umeå 11 december samt Stockholm 16 januari 

2019. Inbjudan med program och anmälan skickas ut inom kort. 

 

Kalender hösten 2018 

Datum för sammanträden med RIOs styrelse och Arbetsutskott samt andra möten och arrangemang 

finner du på hemsidan via länken. 

 

Kongress 2019 

RIOs kongress genomförs 10-11 april på Louise de Geer konsert & kongress i Norrköping 

 

Folkbildningens forskningsdag 22 oktober i Stockholm 

Årets konferens handlar om folkbildning som medborgarskapande och tematiserar bla demokratin 

och delaktighet. Hur kan folkbildningen medverka till att ändra strukturer och maktordningar i 

samhället? Länk till program och anmälan Länk till program och anmälan. 

 

Folkhögskoleforum 1 november – Lärarnas hus i Stockholm 

Välkommen till historiens första Folkhögskoleforum! En heldag med intressanta och inspirerande 

föreläsningar, seminarier och möjligheter för nätverkande. Alla med anknytning till folkhögskola är 

välkomna – personal, rektorer och styrelser. Anmälan senast 1 oktober – länk till program och 

anmälan. 

 

FBRs representantskap 

Folkbildningsrådets representantskap äger rum den 14 november i Stockholm. RIO har att utse fem 

ombud. Förslag på ombud skickas till gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se senast den 12 

oktober. 

 

Ekonomiträff 5-6 december 

Träff för medlemsskolornas ekonomiansvariga äger rum den 5-6 december i Stockholm. 

Sammankomsten inleds med ett mingel på RIOs kansli kl 16 den 5 december varefter det blir en 

aktivitet och måltid tillsammans med UHPO inköpssupport. Den 6 december genomförs 

ekonomiseminariet där representanter från Folkbildningsrådet och UHPO inköpssupport medverkar. 

Inbjudan med program och anmälan kommer skickas ut inom kort – men se gärna till att 

ekonomiansvarig får del av denna information. 

 

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/globalassets/dokument_rio/kalendarium-hosten-2018.pdf
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/contentassets/dabb81a047d44b6387a27c70474d795c/folkbildningensforskningsdag_2018.pdf
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/contentassets/7838793f04554a8caf02e5ead4c84c1e/folkhogskoleforum---inbjudan-och-program.pdf
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/contentassets/7838793f04554a8caf02e5ead4c84c1e/folkhogskoleforum---inbjudan-och-program.pdf
mailto:gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se
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Rörelsefolkhögskolornas ekonomiska situation 

Med utskicket bifogas dokument om den ekonomiska situationen för RIOs medlemsskolor. 

Dokumentet är framtaget av styrelsens bidrags- o finansieringsgrupp och inrymmer dels en 

uppgradering av tidigare dokument från 2016 och dels en känslighetsanalys av variabler 

som kan påverka det framtida ekonomiska utfallet. 

 

Brev till landsting och regioner 

I början av juni gick ett brev ut till landsting och regioner där vi lyfte frågan om stödet till 

rörelsefolkhögskolorna. Brevet bifogas. 

 

Ny medlem 

Styrelsen har beslutat anta Vinga folkhögskola i Göteborg som ny medlem i RIO. Vi hälsar dem varmt 

välkomna. 

 

Programvaror via TechSoup 

RIO är medlem i Forum för idéburna organisationer med social inriktning. TechSoup är en 

verksamhet inom Forum som ger ideella organisationer tillgång till programvara från tex Microsoft, 

Google och Adobe. Som rörelsefolkhögskola kan ni ansöka om att få donerad programvara till ett 

billigt pris via TechSoup. https://www.techsoup.se/   https://www.socialforum.se/ 

 

Remissvar 

RIO har avgett tre remissyttranden i slutet av augusti. Remissvaren gäller utredningarna Statens stöd 

till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, (SOU 2018:18) och Myndighetsgemensam indelning – 

samverkan på regional nivå, (SOU 2018:10) samt promemorian Långsiktigt stöd till det civila 

samhället, (Ds 2018:13). Remissvaren finner du på vår hemsida via länken. 
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https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/opinion/remissvar/

