Protokoll OFI styrelsemöte den 30 mars 2021
Tid och plats: Kl. 15.00-17.00 i Teams
Närvarande: Thomas Nilsson, Inka Horstmann, Emil Alm, Tomas Rydsmo, Hans Olov Furberg,
Lisa Rosander, Peter Carlsson, Anna Sjödin samt Johanna Winbladh
•

Mötet öppnas
Mötet öppnas av Thomas N.

•

Ordförande, sekreterare och justerare utses
Till ordförande utses Thomas N, till sekreterare Johanna och till justerare Tomas R.

•

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns med tillägg om rapport om arvsfondsprojektet,
förfrågan om folkhögskolerepresentant till styrelsen för EAEA samt att utse OFIs
representant till valberedningen inför FSOs årsmöte.

•

Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

•

Rapporter;
-

•

Folkbildningsforum 2021
Folkbildningsforum blev i år ett digitalt möte med färre deltagare än tidigare år.
Medverkande var företrädare för regeringen, Kulturutskottet samt folkbildningens organisationer. Teman för mötet var Corona-pandemins effekter på
folkhögskolornas och studieförbundens ekonomier samt folkbildningens
legitimitet och tillit. Peter Högberg, Fhf, Nils-Olof Zethrin, SKR och Thomas
Nilsson, OFI representerade de offentligägda folkhögskolorna. Synpunkter
framfördes bland annat om att offentligägda folkhögskolor riskerar finansiellt
underskott på grund av pandemin, särskilt med tanke på minskad beläggning på
internaten.

Utvärdering av Folkbildningsrådet
Utvärderingen har initierats av OFI, RIO och Studieförbunden i samverkan, som
anlitat Strategirådet som extern utvärderade. Anders Ahlström är OFIs
representant i referensgruppen för utvärderingen. Intresseorganisationerna

föreslår Folkbildningsrådet en ny revisionsordning med en extern revisor och
ansvarsfördelning i samband med utvärderingen. Om folkbildningsrådet och
nuvarande självförvaltningsmodell vilken medlemsorganisationerna förespråkar,
inte går att bibehålla måste en ny ordning för förvaltning och hantering av
kvalitetsuppföljning skapas. I ett sådant scenario är det inte självklart att arbetet
kan samordnas med studieförbunden.
-

Mobilitetsutredningen SKR
Ett förslag ligger från SKR i samband med utredningen som innebär att Folkbildningsrådet tar över administrationen av mobilitetsersättningen från regionerna.
Utredningens parter diskuterar en modell som säkerställer att nivån på ersättningen bibehålls i alla regioner. OFI och RIO för samtal om hur en hantering av
ersättningen hos Folkbildningsrådet kan organiseras. Förslag ligger om att ersättningen kan baseras på deltagarnivån från föregående termin för att skapa
ekonomisk förutsägbarhet för regionerna.

-

Påverkansarbete tillsammans med RIO
En rapport är lämnad av Strategirådet, som resultat av de workshops som
genomförts med intresseorganisationernas representanter. Parterna har beslutat
att ta fram en gemensam plan för strategiskt påverkansarbete. Planen är
påbörjad och ett förslag kommer presenteras av Strategirådet i april.

-

Möte med Liberalernas och Centerpartiets riksdagsgrupp avseende
arbetsmarknadsuppdragen
OFI och RIO har lämnat ett gemensamt förslag om hur regeringen kan formulera
arbetsmarknadsuppdragen till folkhögskolorna. En önskan framfördes om att
utöka platserna till 15 000 årligen, som då bör vara fullt finansierade av staten.
Etableringskurs och SMF bör inte behandlas åtskilda utan ingå inom ramen för
förslaget om SYF. Det innebär att folkhögskolornas arbetsmarknadsuppdrag inte
ska ingå i Lagen om valfrihetssystem, LOV och följaktligen inte behöver
upphandlas. De politiska företrädare som deltog i mötet hyllar folkhögskolorna
och menar att den insats som görs är utomordentlig för målgruppen.

-

#Vimåsteprata
Ansökningar har inkommit från folkhögskolor och studieförbund och medel har
beviljats till 20 demokratiprogram under 2021. Programmen är fördelade över
hela landet och har fokus på målgruppen ungdomar. Planen om en gemensam
publikation har lagts ned och i stället kommer de medel som var avsedda för den
fördelas till andra planerade publikationer med nationell inriktning. Ansökningar
har beviljats till studieförbund och folkhögskolor samt nationella organisationer
som ansökt. Den 22 september planeras en större livesändning om demokrati

från Medborgarplatsen i Stockholm. Järvaveckan sänds i år digitalt och
representanter från folkhögskolorna är medverkande under evenemanget.

•

-

Arvsfondsansökan till Min story- vår agenda
Projektet har nu gått igenom första omgången i ansökan till Allmänna arvsfonden
och projektgruppen har skickat in svar på ytterligare frågor om projektet med
förhoppning om att det går vidare även i nästa steg.

-

Övriga grupper, råd och samverkansorgan
En referensgrupp med uppgift att ta fram tema och innehåll inför Folkhögskoleforum 2021 har bildats. Hans Olov Furberg representerar OFI i referensgruppen.

Användning av varumärket Sveriges folkhögskolor
En arbetsgrupp har tillsatts för att diskutera användningen av namnet och varumärket Sveriges folkhögskolor. I gruppen ingår representanter för OFI, RIO och
verksamhetschef samt kommunikatör från FSO.
Samtal på mötet om OFIs inställning i frågan i relation till frågor som RIO väckt utifrån
användandet av varumärket. Synpunkter från styrelsen tas med till kommande
möten för arbetsgruppen.

•

Anteckningar från årsmötet – hur går vi vidare?
Beslut om att styrelsen skickar in anteckningar till Johanna som ställer samman och
kommunicerar dem till Peter Högberg, Fhf.

•

Avtal om FoU-samverkan
Avtalet gås igenom och förslag lämnas på mötet om att:
- Under rubriken Överenskommelse om FoU samverkan ändra formuleringen ”till
gagn för respektive organisations medlemsskolor” till ” till gagn för alla folkhögskolor
gemensamt”
- Under rubriken Parternas ansvar ändra ”Parterna är förpliktade att verka för det
gemensamma syftet med FSO” till ”Parterna är förpliktade att verka för det
gemensamma syftet med FoU”.
Beslut på mötet om att anta avtalet med förslag till ändringar.

•

Äskande av medel från Folkbildningsrådet för FoU-arbete
Förslaget till ansökan om FoU- medel från Folkbildningsrådet gås igenom utan
synpunkter.

Beslut på mötet om att anta förslaget.
•

Garantibelopp för ”Forskarskolfonden”
Förslag till skrivning om garantibelopp för ”Forskarskolfonden” gås igenom på mötet
med diskussion om eventuell förlängning av projektet samt utökat antal antagna till
forskarskolan. Första antagningsomgången till lic-forskarskolan går ut den 15 april
2021.
Beslut på mötet om att anta förslaget utan ändring.

•

Förstärkt påverkansarbete - bemanning
Behov finns av att eventuellt stärka OFIs kansli för att hinna med den växande
organisation som OFI bedriver, samt det behov av förstärkt påverkansarbete som
finns. Diskussion på mötet om hur en ökad bemanning för OFI skulle kunna se ut.
Frågan bordläggs och tas med i kommande möten.

•

Övriga frågor
Nominering till styrelsen för EAEA
En förfrågan har kommit via referensgruppen och utredningsgruppen för det
internationella arbetet inom FSO om att nominera en representant för folkhögskolorna till styrelsen för EAEA. Representanten bör vara en engagerad folkbildningsföreträdare med intresse för internationella frågor. Förfrågan har även gått till
studieförbunden.
Förslag på mötet om att nominera Gustav Fridolin, Stadsmissionens folkhögskola.
Styrelsen uppmanas inkomma med ytterligare förslag på nomineringar till Inka.
Utse representant till valberedning inför FSOs årsmöte
FSOs årsmöte sker i maj och inför detta ska OFI utse en representant till
valberedningen, med uppgift att lägga förslag till presidium för FSOs styrelse.
Beslut på mötet om att välja Johanna som representant för OFI.

•

Mötets avslutande
Mötet avslutas av Thomas N.

