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Protokoll  
RIOs kongress den 10-11 april 2019 

 

§1.  Kongressens öppnande 
 
Jerry Wiklund, rektor, Marieborgs folkhögskola tillika representant för kongressens värdskola, hälsar alla 
kongressdelegater välkomna. 
 
RIOs ordförande Stefan Attefall välkomnade alla till kongressen med en återblick kring den gånga 
mandatperioden. Rörelsefolkhögskolornas betydelsefulla engagemang för den enskilda individen lyftes 
särskilt fram. 
 
Ett samtal fördes om folkhögskolans framtid och utmaningar, med Maria Granér, generalsekreterare FBR, 
David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden, Peter Högberg, ordförande för 
Folkhögskoleföreningen inom SKL samt Ingela Zetterberg, ordförande, Förbundet folkhögskollärarna. 
Samtalet leddes av Gerhard Holmgren, generalsekreterare RIO.  
 
Rörelsefolkhögskolornas delegater delgavs en videohälsning från utbildningsministern, Anna Ekström 
varefter RIOs ordförande, Stefan Attefall förklarade RIOs kongress 2019 öppnad. 
 
 

§2.  Val av mötesfunktionärer 
   
Valberedningen föreslår: 
 
att  kongressen till mötesfunktionärer på RIOs kongress 2019 utser 
 
Ordförande för kongressen:   Mats Johansson, Sunderby folkhögskola 
Vice ordförande för kongressen:  Lars Bryntesson, Lillsveds folkhögskola 
Protokollssekreterare för kongressen: Mats Ehn och Ambika Hansell Ek, RIOs kansli 
 
Justeringspersoner:   Kenneth Andersson, Medlefors folkhögskola 

Carina Boman, Mo Gård folkhögskola  
Göran Hillman, Jakobsbergs folkhögskola 

 
Rösträknare:   Noa Hermele, Paidea Folkhögskola 

Andreas Berglund, Solviks folkhögskola 
 
Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
Ordförande, Mats Johansson, tackar för förtroendet å presidiets vägnar och hälsar kongressdeltagarna 
välkomna till Norrköping.  
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§3.  Fastställande av föredragningslistan 
 
Ordförande föreslår följande ordning för kongressen: 
 
 
att punkt 13 och 15 e, enligt föredragningslistan, om folkhögskolans framtida finansiering 

sambehandlas. 
 
att efter punkt 13, enligt föredragningslistan, behandla punkt 17 om gemensam idégrund för 

Rörelsefolkhögskolorna tillsammans med tillsammans med 15 f, om idéprogram för RIO. 
 
Kongressen beslutar 
 
att fastställa föredragningslistan för RIOs kongress 10-11 april 2019 i enlighet med ordförandes 

förslag. 
 
 

§4.  Godkännande av kallelsen 
 
Kallelse till RIOs kongress regleras i RIOs stadgar enligt §3b Kallelse till kongressen skall utsändas senast 
fyra månader innan kongressen samt §3d Handlingar till kongressen skall utsändas senast fyra veckor före 
det att kongressen hålles.  
 
Kallelse till kongressen sändes ut första gången den 8 november 2018. Handlingarna sändes ut den 8 mars 
2019 per e-post. 
 
Kongressen beslutar  
 
att godkänna att kallelse och handlingar till RIOs kongress 2019 utsänts i stadgeenlig ordning. 
 
 

§5.  Fastställande av röstlängd 
 
Kongressen beslutar  
 
att att antalet röstberättigade ombud den 10/4 uppgår till 150 stycken.  
 
att antalet röstberättigade ombud kommer att justeras löpande. 
 
 

§6.  Val av beredningsutskott för kongressen 
 
Susanne Grundström, ordförande i valberedningen, föredrar valberedningens förslag.  
 
Valberedningen föreslår kongressen att välja 
 
Ingegerd Wärnersson   ordförande, Fridhems folkhögskola (sammankallande) 
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Susanne Andersson   rektor, Östra Grevie folkhögskola 
Lena Elmqvist   rektor, Hellidens folkhögskola  
Ulrik Josefsson  ordförande/verksamhetsledare, Mariannelunds folkhögskola 
Bo Olofsson   rektor, Framnäs folkhögskola 
 

Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Kongressen beslutar i övrigt 

att utse Ingegerd Wernersson till sammankallande i beredningsutskottet.  

 
att  beredningsutskottet tar emot nomineringar till ny valberedning fram till klockan 10:00 den 

11 april. 
 
 

§7.  Fastställande av arbetsordning för kongressen 
 
Vice ordförande föredrar RIOs styrelses förslag till arbetsordning och behandlar den rubrikvis om 
sammanlagt sju rubriker.  
 
Anneli Dahlqvist, Bona folkhögskola, yrkar på att förslagsrätt ska vara möjligt för punkt 16 i 
föredragningslistan, Styrelsens förslag- FSO som ideell förening.  
 
Kongressen beslutar efter votering 
 
att  fastställa arbetsordning för kongressen enligt styrelsens förslag.  
 
 

§8.  Eventuella meddelanden 
 
Gerhard Holmgren, RIOs generalsekreterare, går igenom dagens program och ger praktisk information.  
 
Förhandlingarna ajourneras till klockan 16:30 samma dag. 
 
 

§9.  Justering av röstlängd samt fyllnadsval. 
 
Förhandlingarna återupptas 16.32. Ordförande föreslår en justering av röstlängden till 157 ombud.  
 
Kongressen beslutar 
 
att bifalla justeringen av röstlängden till 157 röstberättigade ombud.  
 
Kongressen genomför ett fyllnadsval, där Göran Hillman, Jakobsbergs folkhögskola, föreslås ersätta Carina 
Boman, Mo Gård folkhögskola som justerare 
 
Kongressen beslutar 
 
att utse Göran Hellman, Jakobsbergs folkhögskola, som justerare.  
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§10.  RIOs styrelses verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017-2018 
 
Gerhard Holmgren, RIOs generalsekreterare, redogjorde för RIOs styrelses verksamhetsberättelse för 
2017-2018 samt årsredovisningar för 2017 samt 2018.   
 
FSOs verksamhet redogjordes genom en film, där anställda på FSO beskrev de olika uppdrag och insatser 
som FSO genomfört under 2017-2018.  
 
Kongressen beslutar  
 
att godkänna RIOs verksamhetsberättelse för 2017-2018 och lägga den till 

handlingarna. 
 
att godkänna RIOs årsredovisning för 2017 och lägga den till handlingarna.  
 
att godkänna RIOs årsredovisning för 2018 och lägga den till handlingarna.  
 
 

§11.  Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för RIOs styrelse 

2017-2018 
 
Lars Werner, ordförande, Litorina folkhögskola, föredrog revisorernas berättelse för 2017 och 2018.  
 
Revisorerna yrkar på fastställande av RIOs årsredovisning samt ansvarsfrihet för RIOs styrelse under 2017 -
2018.  
 

Kongressen beslutar 
 
att fastställa RIOs årsredovisningar för 2017 respektive 2018 samt ge RIOs styrelse 

ansvarsfrihet för 2017-2018. 
 
Förhandlingarna ajourneras till den 11 april klockan 8.30. 
 
 

§12. Justering av röstlängd 
 
Förhandlingarna återupptas den 11 april klockan 8.39. Ordförande föreslår en justering av röstlängden till 
154 ombud.  
 
Kongressen beslutar 
 
att bifalla justeringen av röstlängden till 154 röstberättigade ombud.  
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§13.  Styrelsens förslag till utvärdering av Folkbildningsrådet 
 
 
Stefan Attefall föredrar styrelsens förslag.  
 
RIOs styrelse föreslår kongressen  
 
att  RIOs styrelse får i uppdrag att, i samverkan med FBRs övriga medlemmar, initiera 

en uppföljning och utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag från 2014. 
 

Kongressen beslutar  

att  bifalla styrelsens förslag. 
 
 
 

§14.  Styrelsens förslag om folkhögskolans finansiering 
 
Detta förslag sambehandlas med motion 14 e. 
 
Stefan Attefall föredrar styrelsens förslag.  
 
RIOs styrelse föreslår kongressen  
 
att  RIO fortsatt skall verka för att regionanslaget läggs på en nivå till att vara minst 25% 

av utgående statsbidrag.  
 
att  RIO avseende regionanslagen fortsatt verkar för likabehandling, momskompensation och 

medfinansiering av utökade platser. 
  
att  RIOs styrelse får i uppdrag att under kommande mandatperiod utreda frågan om 

folkhögskolans långsiktiga finansiering.  
 
Johnny Nilsson, Munka Ljungby folkhögskola, yrkar tillägg till tredje att-satsen i styrelsens förslag: 
 
att  denna utredning g tar sin utgångspunkt i en analys av folkhögskolans roll i 

utbildningssystemet och våra förutsättningar att möta dagens och morgondagens 
samhällsutmaningar. 

 
Stefan Attefall, bejakar förslaget å styrelsens vägnar.  

 
Kongressen beslutar  

att  bifalla styrelsens förslag med tilläggsyrkandet.  
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§15.  Valberedningens förslag inför styrelsevalet, övriga nomineringar och 

plädering  
 
Susanne Grundström, ordförande i valberedningen, ger en bakgrund hur valberedningen arbetat och 
föredrar valberedningens förslag.  
 
Valberedningen föreslår att kongressen välja 
     

a/ Ordförande:  
Stefan Attefall, förtroendevald June folkhögskola,    (omval) 
 

b/ Val av styrelse – förtroendevalda: 
Valberedningen föreslår att kongressen till ordinarie ledamöter i RIOs styrelse 2019-2020 väljer 
följande fem ledamöter som är förtroendevalda:  
 
Anders A Aronsson, ordförande, Tollare folkhögskola,    (omval) 
Anne Ludvigsson, ordförande, Marieborgs folkhögskola    (omval) 
Matz Nilsson, ordförande, Östra Grevie folkhögskola   (omval) 
Tjia Torpe, förtroendevald, Jakobsbergs folkhögskola   (omval) 
Ylva Bryngelsson, förtroendevald, Ljungskile folkhögskola   (nyval) 
 

c/ Val av styrelse – skolledare 
 
Valberedningen föreslår att kongressen till ordinarie ledamöter i RIOs styrelse 2019-2020 väljer 
följande sex ledamöter som är skolledare: 
 
Tomas Aronsson, utbildningschef Västerås och Bergslagens folkhögskola  (omval) 
Monika Andersson, rektor Sankta Maria folkhögskola   (omval) 
Anna-Maria Hedlund, rektor Medlefors Folkhögskola   (omval) 
Gunilla Larsson, rektor Hagabergs folkhögskola   (omval) 
Stig Åsbringer, rektor Dalkarlså folkhögskola   (omval)  
Olle Westberg, rektor Botkyrka folkhögskola   (omval)  
 

d/ Val av ersättare till styrelsen 2019-2020 
 
Valberedningen föreslår att kongressen till ersättare i RIOs styrelse 2019-2020 väljer: 
 
Från skolledning:  
Anneli Dahlqvist, rektor Bona folkhögskola 
Sören Eriksson, rektor Wendelsbergs folkhögskola 
 
Från förtroendevalda: 
Gunnar Danielsson, ordförande Folkuniversitetets folkhögskolor 
Ingegerd Wärnersson, ordförande Fridhems folkhögskola 
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Ordning för ersättare 
Ersättarna träder in när någon av de ordinarie ledamöterna avgår. I första hand ersätter en ordförande en 
avgående ordförande och en rektor en avgående rektor i turordning enligt ovan.  
 

Val av tre revisorer och tre revisorssuppleanter 
 
Valberedningen föreslår  
 
att  kongressen till revisorer utse: 
 
Ordinarie:  
Auktoriserad revisor - enligt styrelsens upphandling, PWC     
Ola Edeblom, förtroendevald, Medlefors folkhögskola    (nyval)  
Kalle Spetz, ordförande, Hyllie Park folkhögskola   (nyval)   
 
Suppleanter:  
Auktoriserad revisor - enligt styrelsens upphandling, PwC    
Annika Lindquist, rektor, Önnestads, folkhögskolan      (omval)  
Susanne Grundström, ordförande Hällefors, folkhögskola    (nyval)  
 
Yrkanden:  
Eduardo Gran Villanueva Contreras, Hvilans Folkhögskola, nominerar på uppdrag av Hvilans 
folkhögskolas styrelse, sig själv som ordinarie styrelseledamot samt som ersättare. 
 
Torbjörn Björklund, Bona folkhögskola, yrkar att Annelie Dahlqvist ska nomineras till ordinarie 
plats i styrelsen. 
 
 
 

§16.  Behandling och beslut angående inkomna motioner  
 
Enligt arbetsordningen anses motionerna föredragna genom att de presenterats skriftligt. RIOs styrelse har 
valt att sambehandla fyra motioner som berör liknande tema och besvara dem tillsammans. Detta gäller 
motionerna a och b. 
 

a/ Ersättares närvaro vid RIOs styrelsemöten,  
 
Albins folkhögskola föreslår 

att suppleanterna i RIO:s styrelse har närvaro- och förslagsrätt på alla styrelsemöten. 

Folkhögskolan Hvilan föreslår 

att  förändra §10 i avsnittet ”STYRELSEN” till: ”Styrelsen består av ordförande, ledamöter och 

ersättare valda av kongressen. Ersättare i styrelsen har gentemot styrelseledamöter 

jämställd rätt att närvara och lämna förslag vid styrelsemöte. En sådan person saknar dock 

beslutanderätt”  

att  RIOs arvodering (om sådan finns) för ersättare utgår från samma princip som finns inom RIO 

för ledamot.  
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RIOs styrelse föreslår kongressen 

att avslå båda motionerna. 

Mikael Widéen yrkar bifall till Albins folkhögskolas motion.  
 
Stefan Attefall yrkar bifall till styrelsens förslag. 
 
Anneli Dahlqvist yrkar bifall till motionerna.  
 
Susanne Grundström yrkar bifall till styrelsens förslag. 
 
Eduardo Gran Villanueva Conteras yrkar bifall till Hvilans motion. 
 

Kongressen beslutar  

att  bifalla styrelsens förslag att avslå motionerna.  
  

b/ Lobbyarbete och påverkan  
 
Folkhögskolan Hvilan föreslår 
 
att  RIO:s styrelse under 2019 tar fram en policy för lobbyism och påverkansarbete samt en plan 

kring frågan.  
 
att  RIO:s styrelse under 2019 tillsätter en utredning som har som mål att stärka RIO:s 

lobbyism/påverkansarbete och omvärldsbevakning (inkluderar kapacitet att ta fram eller 
beställa utredningar) samt säkra resurser för en sådan utveckling. 

 
att RIO:s styrelse undersöker om en del av FSO:s uppdrag och resurser skall flyttas till RIO som 

organisation. 
  
Skurups folkhögskola föreslår 
 
att  RIO i sin verksamhetsplan tydligt skriver in att organisationens huvuduppdrag är att vara en 

påverkansorganisation.  
 
att  RIOs styrelse intar rollen av möjliggörare och strategisk pådrivare.  
 
att  RIO förstärker sina personella resurser för att kunna vara en påverkansorganisation.  
 
RIOs styrelse föreslår kongressen besluta  
 
att  anta den andra att-satsen i Folkhögskolan Hvilans motion. 
 
att  i övrigt, med ovanstående yttrande, anse båda motionerna besvarade. 
 
Eduardo Gran Villanueva Contreras yrkar bifall till Hvilans motion.  
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Arvid Gisby yrkar bifall till Skurups motion. 
 
Anna-Maria Hedlund yrkar bifall till styrelsens förslag. 
 
Ingegärd Wernersson yrkar bifall till båda motionerna. 
 
Matz Nilsson yrkar bifall till styrelsens förslag.  
 
Gunnar Danielsson yrkar bifall till styrelsens förslag.  
 
Jenny Andersson yrkar bifall till motionerna.  
 
Kongressen beslutar 
 
att        bifalla styrelsen förslag. 
    

c/ Nationella referensgrupper 
 
Folkhögskolan Hvilan föreslår 
 
att  RIO:s styrelse möjliggör och startar, själva eller genom FSO, nationella referensgrupper eller 

liknande inom allmän kurs, kulturutbildningar, yrkesutbildningar och sfi. Förslag till 
deltagande i arbetsgruppen skall komma via respektive folkhögskolas 
rektor/verksamhetschef eller motsvarande. 

 
RIOs styrelse föreslår kongressen att besluta 
 
att  RIOs styrelse får i uppdrag att utreda förutsättningarna för nationella referensgrupper.  
 
att  därest det är möjligt RIO startar, själva eller genom FSO, nationella referensgrupper eller 

liknande inom allmän kurs, kulturutbildningar, yrkesutbildningar och SFI. Förslag till 
deltagande i arbetsgruppen skall komma via respektive folkhögskolas 
rektor/verksamhetschef eller motsvarande. 

 
Eduardo Gran Villanueva Contreras, Hvilans folkhögskola yrkar bifall till styrelsens förslag. 
 
Jan Nilsson, Dalkarlså folkhögskola, yrkar att ordet arbetsmarknadsuppdrag läggs till i styrelsens andra att-
sats. 
 

Kongressen beslutar  

att bifalla styrelsens förslag med tillägg av att ordet arbetsmarknadsuppdrag läggs till i 
andra att-satsen. 

      

d/ Informationsinsatser 
 
Jakobsbergs folkhögskola föreslår 
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att  RIOs kansli får i uppdrag att planlägga och genomföra en informationsinsats i enlighet med 

motionens intentioner. 
 
RIOs styrelse föreslår kongressen besluta  
 
att  genom styrelsens yttrande anse motionen besvarad. 
 
Göran Hillman yrkar bifall till motionen. 
 
Tomas Aronsson yrkar bifall till styrelsens förslag. 
 
Kongressen beslutar  
 
att  bifalla styrelsens förslag. 
 

e/ Framtid och finansiering  
 
Skånes folkhögskolor i samverkan föreslår 
 
att  RIO arbetar för att öka statsbidraget generellt till folkhögskolans verksamhet.  
 
att  RIO arbetar för att säkerställa regionbidraget på minst 25% av den totala finansieringen t.ex. 

med en skatteväxling eller ett avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL. 
 
att  RIO fortsätter att arbeta för en momskompensation för RIO-skolorna gällande statsbidraget 

RIOs styrelse föreslår kongressen besluta. 
 
RIOs styrelse föreslår kongressen besluta  
 
att  anse motionen som besvarad. 
 
Kongressen beslutar  
 
att motionen är besvarad i samband med behandlingen av punkt 13 enligt 

föredragningslistan om folkhögskolans finansiering. 
      

f/ Rios idéprogram 
 
Kongressen har beslutat att behandla motion f) i RIOs idéprogram ihop med styrelsens förslag om 
gemensam idégrund för Rörelsefolkhögskolorna. 
 
Bona folkhögskola föreslår:  
 
att  kongressen uppdrar åt RIO:s styrelse att ta fram förslag till idéprogram och verksamhetsidé 

för just RIO. Det genom att ordna seminarier för medlemsskolor där just ideologi och 
innovation belyses och diskuteras.  

 
RIOs styrelse föreslår kongressen besluta 
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att  avslå motionen.   
 
Annelie Dahlqvist yrkar på bifall till motionen. 
 
Tjia Torpe från styrelsen yrkar bifall till styrelsens förslag. 
 
Kongressen beslutar 
 
att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen. 
 

Reservationer:  

 
Torbjörn Björlund och Anneli Dahlqvist, Bona folkhögskola, reserverar sig mot beslutet att avslå vår motion 
angående RIOs Idéprogram till förmån för den egna motionen. 
 
Carola Råström och Lottie Brissle, Valla folkhögskola, reserverar sig mot beslutet om avslag på denna 
motion. 
    

g/ Internatet 
Föreningen Svenskkyrkliga folkhögskolor föreslår 

att  RIO tydligare lyfter betydelsen av internatet som en viktig del inom utbildningsformen 

folkhögskola.  

att  RIO arbetar för att verksamhet som är kopplade till internatboende ges ett förstärkt statligt 

bidrag per deltagarvecka. 

att  RIO bevakar folkhögskolornas intressen att betrakta internaten såsom en del av 

bildningsarbetet och inte en hyresverksamhet.   

RIOs styrelse föreslår kongressen besluta 
 
att  anta att-sats 1 och 3 i motionen.  
 
att  avslå att-sats 2 i motionen. 

Gunnar Törnqvist yrkar bifall till motionen.  

Stig Åsbringer, yrkar bifall till styrelsens förslag. 

Hans-Åke Höber, för fram att internatet är del av folkhögskolans pedagogiska grundtanke. Ett medskick 

gjordes till styrelsen att se över kostnaderna för internat utifrån likabehandlingsprincipen, i jämförelse 

med regionskolorna. 

Kongressen beslutar  

att bifalla styrelsens förslag efter votering med röstsiffrorna 78–53. 
 

h/ FSO nytt namn och funktion     
 
Bona folkhögskola föreslår:  
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att  återremittera frågan till RIO:s styrelse med uppdrag att under kommande period, föreslå 

nytt namn och ny funktion för organisationen, tydliggöra servicefunktion i marknadsföring, 
kraftigt sänka kostnader för organisationen, jämföra olika förslag till organisering, köpta 
tjänster – eller egen organisation, stärka och bevaka demokratiaspekten i arbetet. 

 
att  FSO separeras från RIO. 
 

RIOs styrelse föreslår kongressen besluta  

 
att  avslå motionen.  
 
Anneli Dahlqvist yrkar bifall till motionen. 
 
Stefan Attefall yrkar bifall till styrelsens förslag. 

 
Kongressen beslutar 

att bifalla styrelsens förslag. 
 
 

§17. Justering av röstlängd 
 
Ordförande föreslår en justering av röstlängden klockan 13.00 till 150 ombud.  
 
Kongressen beslutar 
 
att bifalla justeringen av röstlängden till 150 röstberättigade ombud.  
 
 

§18.  Styrelsen förslag – FSO som ideell förening  
 
Gerhard Holmgren, RIOs generalsekreterare, föredrar styrelsens förslag. 
 
RIOs styrelse föreslår kongressen besluta 
 
att  RIO tillsammans med Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation och 

Folkhögskoleföreningen inom SKL bildar den ideella föreningen Folkhögskolornas 
serviceorganisation.  

 
att  ställa sig bakom föreliggande förslag till stadgar för föreningen. 
 
Annelie Dahlqvist Bona folkhögskola yrkar återremiss. 
 
Stefan Attefall, RIOs styrelse, yrkar bifall på styrelsens förslag.  
 
Kongressen beslutar  
 
att bifalla styrelsens förslag om bildandet av den ideella föreningen Folkhögskolornas 

serviceorganisation. 
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Bona folkhögskola yrkar på följande ändringar av stadgarna för FSO; §1, §5, §6 samt §7. Kongressen 
behandlade varje yrkande var för sig. 
 
§1 Ändamål ny lydelse: Föreningens ändamål är att ge service till statsbidragsberättigade folkhögskolor. 
Det sker genom att på sina medlemmars uppdrag verka som folkhögskolornas service- och 
samverkansorganisation på det satt medlemmarna beslutar.  
 
RIOs styrelse föreslår kongressen besluta 
 

att  avslå yrkandet om ny lydelse i ändamålsparagrafen. 
 
Kongressen beslutar 
 
att bifalla styrelsens förslag. 
 
§5 Årsmöte  
 
Ändringsyrkande: Årsmöte skall hållas senast 15 juni varje år. Tilläggsyrkande: Delegaterna väljs av 
respektive medlems årsmöte/verksamhetsmöte.  
 
RIOs styrelse föreslår kongressen besluta   
 
att  anta ändringsyrkandet.  
 
Kongressen beslutar 
 
att bifalla styrelsens förslag att anta ändringsyrkandet. 
 
RIOs styrelse föreslår kongressen besluta  
 
att  avslå tilläggsyrkandet. 
  
Kongressen beslutar 
 
att bifalla styrelsens förslag om att avslå tilläggsyrkandet. 
 
§6 Styrelse Ändringsyrkande: Styrelsens sammansättning skall avspegla procentuell andel av 
respektive medlems medlemsorganisationer.  

 
RIOs styrelse föreslår kongressen besluta  
 
att  avslå ändringsyrkandet.  
 
Kongressen beslutar 
 
att  bifalla styrelsens förslag om att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Tillägg: Valbar till styrelsen är rektor/motsvarande eller ordförande/motsvarande på en 
statsbidragsberättigad folkhögskola.  
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RIOs styrelse föreslår kongressen besluta  
 
att  avslå tilläggsyrkandet.  
 
Kongressen beslutar 
 
att Bifalla styrelsens förslag att avslå tilläggsyrkandet. 
 
§7 Valberedning; tillägg: Valbar till valberedningen är rektor/motsvarande eller ordförande/motsvarande 
på en statsbidragsberättigad folkhögskola.  
 
RIOs styrelse föreslår kongressen besluta 
 
att  avslå tilläggsyrkandet. 
 
Kongressen beslutar 
 
att bifalla styrelsens förslag att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 

§19.  Styrelsen förslag – gemensam idégrund för Rörelsefolkhögskolorna  
 
Tjia Torpe och Anders A. Aronsson föredrar styrelsens förslag om gemensam idégrund för 
Rörelsefolkhögskolorna.  
 
RIOs styrelse föreslår kongressen besluta  
 
att  anta förslaget till gemensam idégrund för Rörelsefolkhögskolorna.  
 
 
 
 
Jonny Nilsson, Munka Ljungby folkhögskola, yrkar: 
 
att  begreppet ”civilsamhälle” genomgående ändras i hela texten till ”idéburen sektor”. 
 
att  beredningsutskottet ges i uppdrag att göra de redaktionella /språkliga ändringarna i texten 

som detta medför.  
 
Stefan Attefall yrkar avslag på Jonny Nilssons yrkande. 
 

Kongressen beslutar 
 
att bifalla styrelsens förslag till gemenensam idégrund för Rörelsefolkhögskolorna.  
 
att  avslå av Jonny Nilssons yrkande. 

Reservationer:  

Torbjörn Björlund, Anneli Dahlqvist, Bona folkhögskola, reserverar sig mot beslutet att anta förslaget till 
RIOs idégrund till förmån för vårt förslag att göra om idéprogrammet i dialog.  
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Carola Råström, Lottie Brissle, Valla folkhögskola, reserverar sig mot beslutet att anta styrelsens 
förslag till gemensam idégrund för rörelsefolkhögskolorna.  
    
 

§20.  FSOs verksamhetsinriktning och ekonomisk plan 2020-2021  
 
Gerhard Holmgren föredrar FSOs verksamhetsinriktning och ekonomiska plan för 2020-2021.  
 
RIOs styrelse föreslår kongressen besluta 
 
att  fastställa avgiften till FSO att utgöra 112 250:--/skola och år för 2020 och 2021. 
 
att  fastställa avgiften för Schoolsoft till 33 800:--/skola och år för 2020 och 2021. 
 
att  godkänna FSOs verksamhetsinriktning för 2020-2021. 
 
att  godkänna FSOs ekonomiska plan för 2020-2021. 
 

Kongressen beslutar 

att  godkänna styrelsens förslag.  
 
 

§21.  RIOs verksamhetsinriktning 2019-2020  
  
Gerhard Holmgren, RIOs generalsekreterare, föredrar RIOs styrelses förslag till 
verksamhetsinriktning för 2019-2020. 
  
Kongressen beslutar  
 
att anta RIOs styrelses förslag till RIOs verksamhetsinriktning för 2019-2020. 
  
 

§22.  Fastställande av medlemsavgift 
 
Medlemsavgiften till RIO har under den gångna kongressperioden varit 10 000 kronor i 
grundavgift plus 0,21 procent av statsbidraget. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 
kommande kongressperiod.  
 
Ulrik Josefsson, Mariannelunds folkhögskola, yrkar höjning av medlemsavgiftens fasta del med 
5000 kr/ skola till 15 000 kr, i syfte att stärka RIOs kompetens och förutsättningar för utrednings- 
och påverkansarbete. 
 
Anneli Dahlqvist yrkar bifall till styrelsens förslag. 
 
Styrelsen föreslår kongressen besluta  
 
att  godkänna förslaget till medlemsavgift till RIO för 2019 och 2020. 
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Kongressen beslutar 

att fastställa medlemsavgiften för RIO i enlighet med Ulrik Josefssons förslag.  
 
 

§23. Fastställande av arvoden till förtroendevalda och revisorer  
 
Valberedningen föreslår kongressen besluta 
 
att ersättningen till ordföranden är ett prisbasbelopp per år.  
 
att arvodet för styrelsesammanträden ersätts med 3,5% av ett prisbasbelopp. 
 
att arvodet för olika typer av förrättningar ersätts med 2% av ett prisbasbelopp. 
  
att styrkt förlorad arbetsförtjänst utgår för de förtroendevalda ledamöterna. 
 
att resor och eventuell logi ersätts av RIO. 
 
att arvode för revisorer: yrkesrevisor enligt faktura, lekmannarevisorer 2000 kronor/år.  
 

Kongressen beslutar  

att fastställa arvoden till förtroendevalda och revisorer i enlighet med valberedningens 
förslag.  

 
 

§24.  Fastställande av ekonomisk plan för 2019 och 2020 
 
Gerhard Holmgren föredrar den reviderade ekonomiska planen utifrån kongressbeslutet om utökad 
medlemsavgift. 
 
RIOs styrelse föreslår kongressen  
 
att  besluta enligt den reviderade ekonomiska planen för RIO 2019 och 2020.  
 
Kongressen beslutar 
 
att fastställa RIOs ekonomiska plan för 2019 och 2020 enligt styrelsens förslag. 
 
 

§25.  Justering av röstlängd 
 
Ordförande föreslår en justering av röstlängden klockan 14.30 till 149 ombud.  
 
 
 
 
 
Kongressen beslutar 
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att bifalla justeringen av röstlängden till 149 röstberättigade ombud.  
 
 

§26.  Val av styrelse 2019–2020 
 

Valberedningen föreslår  
    

a/ Ordförande:  
 
Stefan Attefall, förtroendevald June folkhögskola, omval 
 
Kongressen beslutar enhälligt  
 
att välja Stefan Attefall till ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. 
 

b/ Val av styrelse – förtroendevalda 
 
Valberedningens redogjorde för sitt förslag i samband med att § 15 behandlades.  
 
Kongressen beslutar med acklamation 
 
att välja förtroendevalda som ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens förslag. 
 

c/ justering av röstlängd 
 
Ordförande föreslår en justering av röstlängden till 147 ombud.  
 
att bifalla justeringen av röstlängden till 147 röstberättigade ombud.  
 

d/ Val av styrelse – skolledare 
 
Valberedningens redogjorde för sitt förslag i samband med att § 15 behandlades.  
 

Kongressen beslutar efter sluten votering  

att välja skolledare som ordinarie ledamöter i enlighet med valberedningens förslag. 
 

e/ Val av ersättare till styrelsen 2019–2020 
 
Valberedningens redogjorde för sitt förslag i samband med att § 15 behandlades.  

 
Ordning för ersättare 
Ersättarna träder in när någon av de ordinarie ledamöterna avgår. I första hand ersätter en ordförande en 
avgående ordförande och en rektor en avgående rektor i turordning enligt ovan.  
 
Kongressen beslutar 
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att  välja ersättare för förtroendevalda i RIOs styrelse för 2019-2020 i enlighet med 
valberedningens förslag. 

 
att  efter sluten votering välja Eduardo Gran Villanueva Contreras (1) och Sören Eriksson (2) till 

ersättare för skolledare i RIOs styrelse för 2019-2020. 
 
 

§27.  Val av tre ordinarie revisorer och tre revisorssuppleanter 
 
Valberedningen föreslår  
 
att  kongressen till revisorer utser: 
 
Ordinarie:  
Auktoriserad revisor från revisionsbyrån PwC   
Ola Edelblom, förtroendevald Medlefors folkhögskola, nyval  
Kalle Spetz ordförande Hyllie Park folkhögskola, nyval   
 
Suppleanter:  
Auktoriserad revisor från revisionsbyrån PwC   
Annika Lindquist, rektor Önnestads folkhögskolan, omval  
Susanne Grundström, ordförande Hällefors folkhögskola, nyval  
 

Kongressen beslutar 

att välja revisorer för RIO för 2019–2020 i enlighet med valberedningens förslag. 
 
att  välja revisorssuppleanter för RIO för 2019–2020 i enlighet med valberedningens förslag.  
 
 

§28.  Val av valberedning 
 
Ingegerd Wärnersson föredrar beredningsutskottets förslag till valberedning: 
 
Beredningsutskottet föreslår  
 
att  kongressen till valberedning för RIO 2019-2020 utser: 
  
Christin Bierbrier, rektor Röda Korsets folkhögskola. 
Erland Eriksson, förtroendevald Framnäs, Sunderby och Medlefors folkhögskola 
Roger Johansson, rektor Fridhems folkhögskola 
Mikael Lindgren, rektor Hjälmareds folkhögskola 
Els-Marie Carlbäcker, ordförande Sjöviks folkhögskola 
 
att utse Roger Johansson till ordförande för valberedningen. 

 
Valberedningen yrkar  
 
att  styrelsen får i uppdrag att se över reglerna för valberedningens uppdrag och 

sammansättning. 
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Kongressen beslutar 
 
att utse ledamöter i RIOs valberedning för 2019-2020 i enlighet med beredningsutskottets 

förslag.  
 
att till ordförande för RIOs valberedning för 2019-2020 utse Roger Johansson, Fridhems 

folkhögskola. 
 
att bifalla valberedningens yrkande. 
 
 

§29.  Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor har anmälts. 
 
 

§30.  Kongressen avslutas  
 
RIOs Ordförande, Stefan Attefall, tackar avgående styrelsemedlem Barbro Wickman Parak i hennes 
frånvaro och tackar också presidiet samt kansliet för genomförda insatser under kongressen.  
 
Ordförande för kongressen förklarar därmed kongressen avslutad. 

 

 

Norrköping den 11 april 2019 
 
 
 
 
Mats Johansson   Lars Bryntesson 
Ordförande     Vice ordförande 
 
 
 
 
Ambika Hansell Ek   Mats Ehn  
Sekreterare    Sekreterare 
 
 
 
 
Kenneth Andersson          
Medlefors folkhögskola      
Justerare 

Carina Boman  
Mo Gård folkhögskola  
Justerare t. o. m §8 

Göran Hillman  
Jakobsbergs folkhögskola 
Justerare fr. o. m. §9 

 
 
 
             
 


