
PROTOKOLL
RIOs kongress den 22 april 2021

§ 1 Kongressens öppnande

Ordförande Stefan Attefall öppnar kongressen genom att hälsa alla välkomna. I 
sitt välkomsttal speglar Stefan det gångna året och mandatperioden inte minst 
utifrån vad pandemin inneburit. I ljuset av detta riktas ett särskilt tack till de 
lärare, rektorer, skolpersonal i övrigt samt styrelser på folkhögskolorna för de 
oerhörda, kreativa och viktiga insatser som gjorts. 

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Roger Johansson, valberedningens sammankallande, föredrar valberedningens 
förslag till mötesfunktionärer. Val av mötesfunktionärer genomförs i tre steg; 
ordförande och vice ordförande, mötessekreterare och slutligen 
justeringspersoner tillika rösträknare. 

Val av mötesordförande

Valberedningen föreslår:

att kongressen till kongressordförande utser:

ordförande för kongressen: Lars Bryntesson, ordförande 
Lillsveds folkhögskola
vice ordförande: Susanne Grundström, Hällefors folkhögskola

 
Kongressen beslutar med tyst acklamation

att besluta i enlighet med valberedningens förslag.

Kongressordförande Lars Bryntesson och Susanne Grundström tackar för 
förtroendet å presidiets vägnar och överlämnar ordet till Roger Johansson och 
valberedningen för val av kongressekreterare. 

Valberedningen föreslår:

att kongressen till sekreterare utser:

Ambika Hansell Ek, handläggare, RIO och Desirée Widell, kommunikatör, FSO, till 
kongressekreterare. 

Kongressen beslutar med tyst acklamation:
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att besluta i enlighet med valberedningens förslag. 

Roger Johansson, föredrar valberedningens förslag på justeringspersoner tillika 
rösträknare.

Valberedningen föreslår

att kongressen till justeringspersoner tillika rösträknare utser:

Anna Eriksson, rektor Tollare folkhögskola och Jenny Kimming, rektor Bromma 
folkhögskola att jämte ordförande justera protokollet samt utgöra rösträknare.

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att besluta i enlighet med valberedningens förslag. 

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Ordförande informerar om att aktuell föredragningslista reviderats och 
kompletterats med punkten 14 h och 14 i enligt föredragningslistan. Vidare har 
punkten 23, enligt föredragningslistan delats upp i två delar; a och b. 

Ordförande går igenom kongressens programpunkter. Information ges om att 
utbildningsminister Anna Ekströms videohälsning hänskjuts på grund av tekniska 
problem tills efter lunch. 

Ordförande noterar att inga övriga frågor inkommit.

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att fastställa föredragningslistan för RIOs kongress i enlighet med 
ordförandes förslag.

att inga övriga frågor inkommit.  

§ 4 Godkännande av kallelsen

Enligt RIOs stadgar regleras kallelse och handlingar till RIOs kongress i §§ 3 b och 
d. Kallelse till kongressen ska skickas ut senast fyra månader innan kongressen. 
Handlingar ska, i sin tur, utsändas senas fyra veckor innan det att kongressen 
hålls. 

Kallelse till kongressen sändes ut den 12 november 2020, via RIOs medlemsinfo 
(e-post), kongressens handlingar sändes ut den 23 mars. 

Kongressen beslutar med tyst acklamation
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att godkänna att kallelse och handlingar till RIOs kongress 2021 har 
utsänts enligt stadgeenlig ordning.  

att kongressen därmed är behörigen utlyst. 

§ 5 Fastställande av röstlängd

Röstlängden utgörs av att ombuden mellan 8.30 -9.00 den 22 april anmäler sin 
närvaro i Trippus system. Klockan 9.25 uppgår röstlängden till 190 ombud av 194 
anmälda. Kongressen informeras om att de fyra anmälda som inte registrerat sig 
ej närvarar vid kongressen. 

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att fastställa antalet röstberättigade ombud, den 22 april, till 190 ombud.

§ 6 Fastställande av arbetsordning för kongressen

Ordförande redogör för RIOs styrelses förslag till arbetsordning och behandlar 
den rubrikvis om sammanlagt åtta rubriker. 

Eftersom kongressens genomförande sker digitalt behandlas särskilt ordning för 
yrkanden, begäran om ordet samt reservation samt hur omröstningen sker via 
mobiltelefon genom Trippus system. 

Omröstning genomförs med mobiltelefonen och genom Trippus röstningssystem. 
Resultatet från omröstning i en fråga visas för presidiet i realtid och läses därefter
upp för alla ombud. Utöver presidiet ser också valda rösträknare röstresultaten i 
realtid och följer röstresultaten via egen dator. 

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att anta arbetsordningen för RIOs kongress 2021 enligt styrelsens 
förslag. 

§ 7 Val av beredningsutskott för kongressen

Roger Johansson föredrar valberedningens förslag för val av beredningsutskott för
kongressen. Information ges om att nomineringar till kommande valberedning 
skickas till Bo Olofsson, Framnäs folkhögskola. Beredningsutskottet tar emot 
nomineringar fram till klockan 12.00. Kontaktuppgift till Bo Olofsson läggs även ut
i chatten. 

Valberedningen föreslår kongressen att välja:

Bo Olofsson rektor, Framnäs folkhögskola
Elaine Lindblom rektor, Karlskoga folkhögskola
Ingegerd Wärnersson ordförande, Fridhems folkhögskola
Lise-Lotte Wallin rektor, Helsjöns folkhögskola
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Mats Gunnarsson förtroendevald, Tollare folkhögskola
Susanne Andersson rektor, Östra Grevie folkhögskola

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att besluta enligt 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 12.00 den 22 april. 

§ 8 Eventuella meddelanden

Gerhard Holmgren, RIOs generalsekreterare, informerar om att det inte finns 
några inkomna meddelanden.

Kongressen beslutar

att till protokollet notera att inga meddelanden inkommit.

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 och 2020 samt 
årsredovisning 2019 och 2020

Gerhard Holmgren, föredrar RIOs verksamhetsberättelse 2019 och 2020 samt 
årsredovisning 2019 och 2020. Därefter presenterade Karin Karlsson, 
verksamhetschef, FSO, FSOs verksamhetsberättelse för det gånga året.

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att godkänna RIOs verksamhetsberättelse för 2019 och 2020 och lägga 
den till handlingarna. 

att godkänna RIOs årsredovisning för 2019 och 2020 och lägga den till 
handlingarna.

att till protokollet notera informationen om FSOs verksamhetsberättelse.

§ 10 Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen

Erik Albenius, auktoriserad revisor, PwC redogör för revisorernas berättelse för 
2019 och 2020. Erik
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har tillsammans med RIOs förtroendevalda revisorer, Kalle Spets, Hyllie Park 
folkhögskola och Ola

Edeblom, Medlefors folkhögskola, granskat RIOs årsredovisning för 2019 och 
2020. 

Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet för RIOs styrelse under 2019 och 2020.

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att fastställa RIOs årsredovisning för 2019 och 2020 

att bevilja RIOs styrelse ansvarsfrihet för 2019 och 2020. 

§ 11 Styrelsens förslag om RIOs påverkansarbete

Gerhard Holmgren föredrar styrelsens förslag om RIOs påverkansarbete. 

RIOs styrelse föreslår kongressen besluta:

att stärka RIOs påverkansarbete enligt intentionerna i denna proposition 
samt

att RIOs kansli utökas med en tjänst primärt inriktad mot 
omvärldsbevakning, utrednings- och påverkansarbete samt att medel
avsätts för utökade kommunikativa insatser.

Anders Ljunggren, Biskops Arnö folkhögskola yrkar att första att-satsen i 
styrelsens förslag till

beslut ersätts med:

att stärka RIO:s påverkansarbete för folkhögskolan som 
bildningsinstitution och utbildningsform samt i övrigt enligt 
intentionerna i styrelsens proposition.

Leif Nordin, Önnestads folkhögskola, föreslår två tilläggsyrkanden:

att fokus för RIO påverkansarbete ska vara att påverka den nationella 
politiken för att skapa bättre förutsättningar för att utveckla 
utbildningsformen folkhögskolorna. 

att RIOs styrelse får i uppdrag att sammanfatta RIOs krav på den 
nationella politiken i max 3 krav som är högst prioriterade att driva 
under kommande mandatperiod och vid nästa kongress redovisa vilka
åtgärder och aktiviteter som vidtagits för att få genomslag för dessa 
krav.

Leif Nordin, Önnestads folkhögskola, yrkar bifall till de två tilläggsyrkandena från 
Önnestads folkhögskola. 

Anneli Dahlqvist, Bona folkhögskola föreslår ett tilläggsyrkande:
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att styrelsen kontinuerligt tar in erfarenheter från alla medlemmar för att
säkerställa en bred kunskapsinhämtning.

Anneli Dahlqvist, Bona folkhögskola, yrkar bifall till Anders Ljunggrens yrkande.

Stefan Attefall, yrkar, å RIOs styrelses vägnar, bifall till Ander Ljunggrens yrkande
samt avslag på tilläggsyrkandena från Leif Nordin och Anneli Dahlqvist.

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att bifalla styrelsens förslag med tilläggsyrkandet från Anders Ljunggren, 
Biskops-Arnö folkhögskola.

Röstningsförfarandet avseende tilläggsyrkandet ”att fokus för RIO 
påverkansarbete ska vara att

påverka den nationella politiken för att skapa bättre förutsättningar för att 
utveckla

utbildningsformen folkhögskolorna.” genomförs digitalt via mobiltelefon med 
utfallet 104 röster

bifall och 35 avslag.

Kongressen beslutar

att bifalla styrelsens förslag att avslå tilläggsyrkandet ”att fokus för RIO 
påverkansarbete ska vara att påverka den nationella politiken för att 
skapa bättre förutsättningar för att utveckla utbildningsformen 
folkhögskolorna.” 

Röstningsförfarandet avseende yrkandet ”att yrkandet RIOs styrelse får i uppdrag
att sammanfatta RIOs krav på den nationella politiken i max 3 krav som är högst 
prioriterade att driva under kommande mandatperiod och vid nästa kongress 
redovisa vilka åtgärder och aktiviteter som vidtagits för att få genomslag för 
dessa krav. ” genomförs digitalt via mobiltelefon med utfallet 147 röster bifall och
29 avslag.

Kongressen beslutar

att bifalla styrelsens förslag att avslå yrkandet ”att yrkandet RIOs 
styrelse får i uppdrag att sammanfatta RIOs krav på den nationella 
politiken i max 3 krav som är högst prioriterade att driva under 
kommande mandatperiod och vid nästa kongress redovisa vilka 
åtgärder och aktiviteter som vidtagits för att få genomslag för dessa 
krav. ”

Röstningsförfarandet avseende yrkandet ”att styrelsen kontinuerligt tar in 
erfarenheter från alla

medlemmar för att säkerställa en bred kunskapsinhämtning.” genomförs digitalt 
via mobiltelefon
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med utfallet 104 röster bifall och 44 avslag.

Kongressen beslutar 

att bifalla styrelsens förslag att avslå yrkandet ”att styrelsen 
kontinuerligt tar in erfarenheter från alla medlemmar för att 
säkerställa en bred kunskapsinhämtning.” 

§ 12 Styrelsens förslag kring finansiering av folkhögskolan

Gerhard Holmgren, generalsekreterare, RIO, redogör för RIOs styrelses förslag 
kring finansiering av folkhögskolan. 

Styrelsen föreslår kongressen besluta

att RIO fortsatt arbetar för att det statliga anslaget per årsplats höjs.

att RIO verkar för att systemet med mobilitetsersättning bibehålls, samt 
verkar för en

administrativ förenkling av mobilitetsersättningen.

att RIO verkar för ökat regionalt anslag och regioners fulla 
medfinansiering samt för

momskompensation på det regionala anslaget.

att RIO verkar för att finansiering av deltagares möjlighet att bo på 
internat säkerställs.

att RIO verkar för att säkerställa finansiering av utbildningskostnad och 
boendekostnad för personer med omfattande funktionsnedsättning.

att RIO parallellt med övriga insatser verkar för att staten tar över 
ansvaret för hela finansieringen av folkhögskolan

Svante Grogarn, Nordiska folkhögskolan, yrkar att RIOs styrelses förslag, fjärde 
att-satsen ersätts med:

att RIO verkar för en särskild finansiering som säkerställer 
internatskolornas förutsättningar att erbjuda internatdeltagare en 
pedagogisk plattform och en skolkollektiv boendeform.

Gunnar Törnqvist, Helsjöns folkhögskola, yrkar bifall till Svante Grogarns yrkande. 

Mats Lundborg, Biskops-Arnö folkhögskola, yrkar att RIOs styrelses förslag, andra 
att-satsen

ersätts med:

att RIO verkar för att överenskommelsen mellan stat och regioner 
gällande mobilitetsersättningen hedras och respekteras samt verkar 
för att en administrativ förenkling av densamma. 

Mats Lundborg yrkar bifall till Svante Grogarns yrkande. 
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Leif Nordin, yrkar bifall till styrelsens förslag samt anför ett tilläggsförslag.

att högsta prioritet i RIOs påverkansarbete under kommande 
mandatperiod ska vara att höja anslaget per årsplats. 

Kina Thorsell, Angereds folkhögskola, yrkar bifall till styrelsens förslag. 

Krister Ramström, Albins folkhögskola, yrkar bifall till styrelsens förslag. 

Stefan Attefall, yrkar, å styrelsens vägnar, bifall till RIOs styrelses förslag samt 
yrkar avslag på Svante 

Grogarns ändringsyrkande, Leif Nordins tilläggsyrkande, samt Mats Lundborgs 
ändringsyrkande. 

Per Larsson, Edelviks folkhögskola, yrkar bifall till Svante Grogarns yrkande. 

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att bifalla följande attsatser i styrelsens förslag (att-satserna ett, tre, fem 
och sex) 

att RIO fortsatt arbetar för att det statliga anslaget per 
årsplats höjs.

att RIO verkar för ökat regionalt anslag och regioners fulla 
medfinansiering samt för momskompensation på det 
regionala anslaget.

att RIO verkar för att finansiering av deltagares möjlighet att 
bo på internat säkerställs.

att RIO parallellt med övriga insatser verkar för att staten tar 
över ansvaret för hela finansieringen av folkhögskolan.

Röstningsförfarandet avseende styrelsens förslag, andra att- satsen ”att
RIO verkar för att systemet med mobilitetsersättning bibehålls, samt 

verka för en administrativ förenkling av mobilitetsersättningen.” genomförs 
digitalt via mobiltelefon med utfallet 141 röster bifall och 33 avslag.

Kongressen beslutar 

att bifalla den andra att-satsen i styrelsens förslag. 

Röstningsförfarandet avseende styrelsens förslag, fjärde att-satsen ” att 
RIO verkar för att finansiering av deltagares möjlighet att bo på 

internat säkerställs.” genomförs digitalt via mobiltelefon med utfallet 125 röster 
bifall och 48 avslag.

Kongressen beslutar 
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att bifalla den fjärde att-satsen i styrelses förslag.

Röstningsförfarandet avseende tilläggsyrkandet ”högsta prioritet i RIOs 
påverkansarbete under kommande mandatperiod ska vara att höja anslaget per 
årsplats.” genomförs digitalt via mobiltelefon med utfallet 133 röster bifall och 48
avslag.

Kongressen beslutar

att avslå tilläggsyrkandet ”att högsta prioritet i RIOs påverkansarbete 
under kommande mandatperiod ska vara att höja anslaget per 
årsplats.”

Ordförande, Lars Bryntesson, informerar om att nomineringar till valberedningen 
stängs. 

Kongressen ajournerar sig för lunch 12.40 och avser att återuppta 
förhandlingarna klockan 13.15. 

§ 13 Styrelsens förslag till reviderade stadgar för RIO 

Ordförande förklarar förhandlingarna återupptagna klockan 13.15. 
Förhandlingarna inleds med en videohälsning från utbildningsminister Anna 
Ekström. 

Anders A. Aronsson föredrar styrelsens förslag till reviderade stadgar för RIO. 

Styrelsen föreslår kongressen besluta:

att  fastställa reviderade stadgar för RIO enligt styrelsen förslag, samt

att stadgarna träder i kraft 2021-04-23.

Inkomna yrkanden

- Ändringyrkanden – ändamål, Birkagårdens folkhögskolas 
ändringsförslag 

§ 2: I § 2 ”Ändamål” förslås ett tillägg ”att driva opinion för folkhögskolan som 
utbildningsform och ställning gentemot andra utbildningsverksamheter.” 

Styrelsen föreslår kongressen besluta:

att avslå förslaget om tillägg till § 2.

- Ändringsyrkande – medlemskap och § 19b uteslutning, 
Birkagårdens ändringsförslag

§ 4: Föreslås att skrivningens ska tillföras att medlemsskolan ”förbinder sig att 
följa RIOs ändamål, principer och fastställd idégrund.” 
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§ 19: ”Uteslutning” i enlighet med vårt ändringsförslag har skrivits in att 
uteslutning kan ske av medlemskola som ”inte följer RIOs ändamål, principer och 
rörelsefolkhög-skolornas idégrund.

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att avslå förslaget om ändrad formulering av § 4, samt 

att bifalla styrelsens förslag om att stryka ordet ”principer” i 
stadgeförslagets § 19 b).

- Ombud, beslutsmässighet (kongress) Birkagården fråga

5 b. om kongressens beslutsmässighet mm står att ”Kongressen är beslutsmässig
då ombud för minst två tredjedelar av antalet medlemsskolor är närvarande”. 
Detta skulle kunna tolkas på två sätt – att det krävs att två ombud för minst 2/3 
av medlemsskolorna är närvarande eller att det räcker med att minst ett ombud 
från 2/3 av medlemsskolorna är närvarande.

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att fjärde meningen i § 5 b) ska formuleras ”Kongressen är beslutsmässig
då minst ett 

ombud för minst två tredjedelar av antalet medlemsskolor är 
närvarande.” 

§ 10 Ersättarnas roll-  Folkhögskolan Hvilans ändringsförslag:

att förändra det berörda kapitlet 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 RIO:s arvodering (om sådan finns) för ersättare utgår från samma 
princip som finns inom RIO för ledamot.

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att avslå ändringsyrkandet från Hvilans folkhögskola om ersättarnas roll i
styrelsen.

Svante Holm, Birkagårdens folkhögskola, yrkar bifall till § 2 ändringsyrkande. 
Svante
begär omröstning i frågan. 

Anders A. Aronsson yrkar, å styrelsens vägnar, bifall till styrelsens förslag. 

Röstningsförfarandet avseende RIOs styrelses förslag § 2 ”att avslå förslaget om 
tillägg till § 2.” genomförs digitalt via mobiltelefon med utfallet 149 röster bifall 
och 21 avslag.

Kongressen beslutar 
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att bifalla styrelsen förslag § 2.

Kongressen beslutar enhälligt med tyst acklamation

att fastställa reviderade stadgar för RIO enligt styrelsen förslag, samt

att stadgarna träder i kraft 2021-04-23.

§ 14 Behandling och beslut angående inkomna motioner

Enligt antagen arbetsordning anses motionerna föredragna i samband med att de
har sänts ut. 

a) Motion om en åtgärdsplan för att stärka utbildningsformen 
folkhögskola

Motionens förslag:

att styrelsen får i uppdrag att utarbeta en samlad strategisk åtgärdsplan 
för att värna, stärka och utveckla utbildningsformen 
folkhögskola samt

att styrelsen får i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för 
att förverkliga åtgärdsprogrammet.

RIOs styrelse föreslår kongressen:

att med ovanstående yttrande anse motionen besvarad. 

Leif Nordin, Önnestads folkhögskola, yrkar bifall till motion 14 a. 

Annamaria Hedlund, yrkar å styrelsens vägnar, bifall till styrelsens förslag. 

Röstningsförfarandet avseende motion 14 a genomförds digitalt via mobiltelefon 
med utfallet 146 röster bifall och 30 avslag.

Kongressen beslutar 

att bifalla styrelsens förslag.

b) Motion om behovet av en organisation för att göra folkhögskolans röst 
starkare

Motionens förslag:

att styrelsen får i uppdrag att tillsätta utredningsgrupp som ges i uppgift 
att utforma tydliga långsiktiga mål för hur vi effektivast ska 
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organisera oss som intresseorganisation för Sveriges folkhögskolor i 
enlighet med intentionerna i motionen som anges ovan.

Styrelsen föreslår kongressen besluta:

att avslå motionen.

Leif Nordin, Önnestads folkhögskola, yrkar bifall till motion 14 b.  

Anders A. Aronsson, yrkar å styrelsens vägnar, bifall till styrelsens förslag. 

Eva Nikell, Kvinnofolkhögskolan föreslår en tydliggörande justering i styrelsens 
motionssvar. 

Leif Nordin, Önnestads folkhögskola, yrkar bifall till motion 14 b. 

Ordförande, Lars Bryntesson, lyfter som ordningsfråga ett anfört tilläggsförslag i 
styrelsens argumentation framfört av Eva Nikell, Kvinnofolkhögskolan. 
Kongressen har tidigare fattat beslut genom arbetsordningen att behandling av 
motioner avser enbart styrelsens och motionärens förslag därför hanteras detta 
förlag till justering inte som ett yrkande. 

Röstningsförfarandet avseende motion 14 b genomförds digitalt via mobiltelefon 
med utfallet 129 röster bifall och 48 avslag.

Kongressen beslutar 

att bifalla styrelsens förslag.

c) Finansiering av skolinternat som pedagogisk form samt d) Betydelsen 
av internat

RIOs styrelse har i ett gemensamt motionssvar sambehandlat dessa två motioner
vilket även tillämpas på kongressen. 

Förslag motion 14 c:

att RIO skall verka för en särskild finansiering för pedagogiskt arbete 
riktat till deltagare med internatboende.

Förslag motion 14 d:

att RIO ska verka för att parametern INTERNAT införs i FBR:s fördelning 
av statsbidrag.

att RIO ska verka för att Sveriges folkhögskolor på ett tydligare sätt lyfter
fram förekomsten och betydelsen av folkhögskolornas internat i sitt 
varumärkesarbete.

Styrelsen föreslår kongressen besluta:

att bifalla andra att satsen i motion 14 d

att i övrigt, med ovanstående yttrande, anse motionerna besvarade.
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Svante Grogarn, Nordiska folkhögskolan, yrkar bifall till motionerna 14 c och 14 d.

Tomas Aronsson, yrkar å styrelsens vägnar, till bifall för styrelsens förslag. 

Gunnar Törnqvist, Helsjöns folkhögskola, yrkar bifall till motionerna 14 c och 14 
och d. 

Stefan Attefall, yrkar å styrelsens vägnar, bifall till styrelsens förslag.

Röstningsförfarandet avseende motion 14 c genomförs digitalt via mobiltelefon 
med utfallet 124 röster bifall och 50 avslag.

Kongressen beslutar

att bifalla styrelsens förslag avseende motion 14 c.

Röstningsförfarandet avseende motion 14 d genomförs digitalt via mobiltelefon 
med utfallet 123 röster bifall och 49 avslag.

Kongressen beslutar 

att bifalla styrelsens förslag avseende motion 14 d.

e) Indexuppräkning av deltagarveckans värde

Motionens förslag:

att RIO ska verka för en indexuppräkning av deltagarveckans värde.

Styrelsen föreslår kongressen besluta:

att avslå motionen

Svante Grogarn, Nordiska folkhögskolan, yrkar bifall till motionen.

Monika Andersson, yrkar å styrelsens vägnar, bifall till styrelsens förslag. 

Röstningsförfarandet avseende motion 14 e genomförs digitalt via mobiltelefon 
med utfallet 143 röster bifall och 28 avslag.

Kongressen beslutar 

att bifalla styrelsens förslag 

f) Ett jämställt, jämlikt, inkluderande och representativt RIO
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Motionens förslag:

att RIO:s styrelse under 2021 och framåt ser över sin representation i 
styrelsen, arbetsgrupper och/eller externa möten med aktörer (så 
som regeringen, riksdag, myndigheter). RIO:s representation skall 
alltid utgå från att i olika sammanhang vara mångfacetterad och 
jämställd med avseende på exempelvis ålder, kön och bakgrund.

att  ovanstående gäller även för kanslipersonal, konsulter eller dylik.

att RIO:s styrelse får uppdraget att ta fram ett arbetssätt och en metodik
för att jobba med ett ”jämställt, jämlikt, inkluderande och 
representativt RIO”.

Styrelsen föreslår kongressen besluta:

att med ovanstående yttrande anse motionen besvarad.

Finn Malmgren, Folkhögskolan Hvilan, yrkar bifall till styrelsens två första 
att-satser och till
motionens tredje att-sats.

Stig Åsbringer, yrkar å styrelsens vägnar, bifall till motionens förslag i sin helhet. 

Jenny Andersson, Glokala folkhögskolan, yrkar bifall till motionens tredje att-sats.

Röstningsförfarandet avseende motion 14 f genomförs digitalt via mobiltelefon 
med utfallet 116 röster bifall och 57 avslag.

Kongressen beslutar

att bifall till styrelsens förslag.

g) Skapa förutsättningarna för att folkhögskolornas globala arbete ska 
utvecklas och få stöd inom ramen för biståndsbudgeten

Motionens förslag:

att RIO skapar de organisatoriska förutsättningarna för att 
folkhögskolornas globala arbete ska utvecklas och få stöd inom 
ramen för biståndsbudgeten.

att RIO verkar för att folkhögskolorna gemensamt ska uppnå status som 
strategisk

partnerorganisation hos Sida.

att samtliga att-satser kan genomföras i samarbete om det går med 
OFI/Fhf.

Styrelsen föreslår kongressen besluta:
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att med ovanstående yttrande, anse motionens första att-sats besvarad.

att avslå andra och tredje att-satsen.

Mats Ehn, Färnebo folkhögskola, yrkar bifall till motionens förslag.

Gunilla Nygren Larsson, yrkar å styrelsens vägnar, bifall till styrelsens förslag. 

Eva Nikell, Kvinnofolkhögskolan, yrkar bifall på motionen. 

Röstningsförfarandet avseende motion 14 f genomförs digitalt via mobiltelefon 
med utfallet 130 röster bifall och 40 avslag.

Kongressen beslutar 

att bifalla styrelsen förslag.

h) RIO behöver en nationell lobbyinggrupp/påverkansgrupp

Motionens förslag:

att RIOs styrelse under 2021 och snarast bildar, gärna tillsammans med 
OFI/Fhf, en nationell lobbyinggrupp/påverkansgrupp med intressanta 
och kompetententa personer inom våra folkhögskolor samt externa 
(se bakgrunden).

att gruppen arbetar på uppdrag av RIO.

Styrelsen föreslår kongressen besluta:

att med ovanstående yttrande anse motionen besvarad.

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att bifalla styrelsens förslag.

i) SeQF och Folkbildningsrådet

Motionens förslag:

att RIO arbetar framöver så att Folkbildningsrådet får uppdraget att 
pröva folkhögskolornas SeQF ansökningar, inte minst i frågan kring 
våra yrkesutbildningar vilket självfallet även innebär 
kvalitetsgranskning av våra utbildningar.

Styrelsen föreslår kongressen besluta:
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att styrelsen får i uppdrag att verka för att FBR kan företräda 
folkhögskolorna vid kollektiva ansökningar om inplacering i SeQF av 
sammanhållna yrkesutbildningar, 

att därmed anse motionen besvarad.

Finn Malmgren, Folkhögskolan Hvilan, yrkar bifall till motionens förslag. 

Annamaria Hedlund, yrkar å styrelsens vägnar, bifall till styrelsens förslag. 

Röstningsförfarandet avseende motion 14 i genomförs digitalt via mobiltelefon 
med utfallet 160 röster bifall och 13 avslag.

Kongressen beslutar

att bifalla styrelsens förslag.

Ordförande, Lars Bryntesson, informerar om en justering i föredragningslistan där
punkt 19 – 22 enligt föredragningslistan tas upp direkt efter pausen, därefter 
återgår kongressen till punkt 15. Justeringen genomförs på grund av tidsmässiga 
skäl. 

Kongressen ajournerar klockan 15.00 för paus om 15 minuter. 

§ 15 Fastställande av arvoden till förtroendevalda och revisorer

Ordförande förklarar kongressen återupptagen klockan 15.15. Ordförande lämnar
ordet till Roger Johansson som föredrar valberedningens förslag till styrelsens 
arvoden. 

Valberedningen föreslår: 

att arvoden till ledamöter och revisorer lämnas oförändrade.

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att besluta enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av styrelse 2021–2023

Roger Johansson, föredrar valberedningens arbete och förslag till RIOs styrelse.  

a) Ordförande

Valberedningen föreslår kongressen välja: 

Stefan Attefall, förtroendevald, June folkhögskola 
(omval)

Kongressen beslutar enhälligt med tyst acklamation
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att välja Stefan Attefall till ordförande för Rörelsefolkhögskolornas 
intresseorganisation. 

b) Val av styrelseförtroendevalda

Valberedningen föreslår kongressen till ordinarie ledamöter i RIOs styrelse 
2021-2023 välja följande fem ledamöter som är förtroendevalda: 

Eva Nikell ordförande, Kvinnofolkhögskolan (nyval)
Gunnar Danielsson ordförande, Braheskolan, Skarpnäcks folkhögskola,

(nyval)
Sundbybergs folkhögskola samt Södra Stockholms 
folkhögskola. 

Matz Nilsson ordförande, Östra Grevie folkhögskola
(omval)

Tjia Torpe ledamot, Jakobsbergs folkhögskola (omval)
Ylva Bryngelsson vice ordförande, Ljungskile folkhögskola

(omval)

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att välja förtroendevalda som ordinarie ledamöter i RIOs styrelse i 
enlighet med valberedningens förslag. 

c) Val av styrelse - skolledare

Valberedningen föreslår att kongressen till ordinarie ledamöter i RIOs styrelse, 
2021-2023 väljer följande sex ledamöter som är skolledare:

Annamaria Hedlund rektor, Medlefors folkhögskola (omval)
Gunilla Larsson rektor, Hagabergs folkhögskola (omval)
Mariam Osman Sherifay rektor, Kista folkhögskola

(nyval)
Monika Andersson rektor, Sankta Maria Folkhögskola (omval)
Olle Westberg rektor, Botkyrka folkhögskola

(omval)
Stig Åsbringer rektor, Umeå folkhögskola

(omval)

Kongressen beslutar med tyst acklamation

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

d) Val av ersättare till styrelsen 2021-2023

Valberedningen föreslår att kongressen till ersättare i RIOs styrelse 2021-2023 
väljer:
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Förtroendevalda
1. Torbjörn Björnlund, ordförande, Bona folkhögskola (nyval)
2. Thomas Olofsson, ordförande, Kalix folkhögskola

(nyval)

Skolledning
1. Eduardo Gran Villanueva Contreras, rektor, Folkhögskolan Hvilan

(omval)
2. Madelene Hansson, rektor, Sunderby folkhögskola (nyval)

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att välja ersättare för förtroendevalda i RIOs styrelse i enlighet med 
valberedningens förslag. 

att välja ersättare för skolledare i RIOs styrelse i enlighet med 
valberedningens förslag. 

§ 17 val av tre revisorer och tre revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår

att kongressen till revisorer utser:

ordinarie:
Auktoriserad revisor – enligt styrelsens upphandling, PwC
Ola Edeblom, förtroendevald, Framnäs folkhögskola

(omval)
Kalle Spetz, rektor, Hyllie Park folkhögskola

(omval)

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att besluta enligt valberedningens förslag. 

Suppleanter
Auktoriserad revisor – enligt styrelsens upphandling
Lars Forsmark, rektor, Västerås folkhögskola (nyval)
Susanne Grundström, Hällefors folkhögskola (omval)

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att besluta enligt valberedningens förslag. 

§ 18 Val av valberedning 

18

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 87BDD592-4F6B-4320-A644-FBCDC5565637. Page 18 of 23.



a) Arbetsordning för valberedning
Anders. A. Aronsson redogör för RIOs styrelses förslag på arbetsordning för 
valberedningen.

Kongressen beslutar med tyst acklamation 

att fastställa arbetsordningen för valberedningen enligt styrelsens 
förslag. 

b) Val av valberedning

Ingegerd Wärnersson föredrar beredningsutskottets förslag till valberedning. 

Beredningsutskottet föreslår kongressen besluta

Roger Johansson, rektor, Fridhems folkhögskola (sammankallande)
Mikael Lindgren, rektor, Hjälmareds folkhögskola
Erland Eriksson, förtroendevald Framnäs och Medlefors folkhögskola
Johanna Haraldsson, förtroendevald. Ädelfors folkhögskola
Anneli Dahlkvist, rektor, Bona folkhögskola 

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att utse ledamöter i RIOs valberedning för 2021-2023 i enlighet med 
beredningsutskottets förslag.

att till sammankallande för RIOs valberedning för 2021-2023 utse Roger 
Johansson, Fridhems folkhögskola. 

§ 19 Anmälan FSOs verksamhetsinriktning 2021
 
Karin Karlsson, verksamhetschef, FSO föredrar FSOs verksamhetsinriktning för 
2021. 

Kongressen beslutar

att till protokollet notera anmälan om FSOs verksamhetsinriktning 2021. 

§ 20 Fastställande av RIOs verksamhetsinriktning 2021-2022

Gerhard Holmgren, RIOs generalsekreterare, föredrar RIOs styrelses förslag till 
verksamhetsinriktning för 2021-2022.

RIOs styrelse föreslår kongressen besluta:

att anta förslaget till verksamhetsinriktning för 2021 – 2022.

Ulrika Gleisner, Eslövs folkhögskola, yrkar på ett tillägg: 
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att påbörja utredning kring förlängning eller byte av administrativt 
system när Schoolsofts avtal går ut. 

Stefan Attefall yrkar å styrelsens vägnar, bifall på Ulrika Gleisners yrkande. 

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att anta RIOs styrelses förslag på verksamhetsinriktning med 
tilläggsyrkandet från Ulrika Gleisner, Eslövs folkhögskola. 

§ 21 Fastställande av avdrag på statsanslaget för nationella 
stöd- och serviceinsatser 2022 och 2023

RIOs styrelse föreslår kongressen besluta:

att fastställa avgiften för nationella stöd- och serviceinsatser till 112 500 
kr per skola och år för 2022.

att fastställa avgiften för nationella stöd- och serviceinsatser till 114 500 
kr per skola och år för 2023.

att fastställa avgiften för Schoolsoft till att vara i genomsnitt 33 800 kr 
per skola och år.

att fastställa att avgiften för Schoolsoft fortsatt tas ut genom en 
grundavgift på 20 000 kr samt ett procentuellt påslag på 
statsbidraget.

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att fastställa avdrag på statsanslaget för nationella stöd- och 
serviceinsatser 2022 och 2023 enligt styrelsens förslag. 

§ 22 Fastställande av medlemsavgift

Gerhard Holmgren föredrar punkten. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 
2021 är 15 000 kronor i grundavgift plus 0.16 procent av organisations- och 
verksamhetsbidraget samt att det för 2022 och 2023 utgörs av 15 000 kronor i 
grundavgift plus 0.18 procent av organisations- och verksamhetsbidraget. I 
förslaget ingår en ny periodicitet för att komma i fas inför kommande år. 

Kongressen beslutar med tyst acklamation

att fastställa medlemsavgiften enligt styrelsens förslag. 

§ 23 Fastställande av ekonomisk plan 2021-2022

Gerhard Holmgren, RIOs generalsekreterare, föredrar den ekonomiska planen. 
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Kongressen beslutar med tyst acklamation

att fastställa RIOs ekonomiska plan för 2021-2022 enligt styrelsens 
förslag. 

§ 24 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 25 Kongressen avslutas

RIOs ordförande Stefan Attefall, tackar för förtroendet och välkomnar nya 
styrelseledamöter till styrelsen. Ett särskilt tack riktas till de avgående 
styrelseledamöterna, Anne Ludvigsson, Anders A. Aronsson och Tomas Aronsson 
för gott samarbete och goda insatser. Avslutningsvis tackas även alla ombud, 
presidiet och kansliet för väl genomförda insatser vid kongressens 
genomförande.

Den av kongressen återvalde ordförande Stefan Attefall förklarar därmed RIOs 
kongress 2021 avslutad. 
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