Folkbildningsrådets representantskapsmöte

Diarienr 295, 2019,020
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Protokoll 2019:2
Datum:

2019-11-13

Plats:

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Närvarande ombud:
Göran Hägerdal Studieförbunden
Alve Högman Studieförbunden
Joachim Lindqvist Studieförbunden
Kenneth Lundmark Studieförbunden
Ann-Sofi Olding Studieförbunden
Åsa Paborn Studieförbunden
Cecilia Palm Studieförbunden
Ann-Katrin Persson Studieförbunden
Monica Widman-Lundmark Studieförbunden
Gustav Öhrn Studieförbunden
Gäster:

Anneli Appelskog RIO
Tomas Aronsson RIO
Stefan Attefall RIO
Annamaria Hedlund RIO
Gunilla Nygren Larsson RIO
Alex Bergström SKL
Thomas Haraldsson SKL
Raymond Pettersson SKL
Annika Westh SKL

Gerhard Holmgren RIO
Peter Högberg SKL:s folkhögskoleförening
Maria Jacobsson SKL
Annika Järemo utbildningsdepartementet
Ewa Lantz ABF
Styrelsen:

Thomas Nilsson OFI
Ebba Ringborg Studieförbunden
David Samuelsson Studieförbunden
Ingela Zetterberg Folkhögskollärarna
Peter Örn

Catharina Håkansson Boman (ordförande)
Inger Ashing
Ulf Melin
Marie-Louise Rönnmark
Folkbildningsrådets kansli:

Johan Söderman
Lars Tengberg (personalrepresentant)
Maria Graner (generalsekreterare)
Linda Rosén (sekreterare)

Anna-Carin Bylund
Lotta Ragelius
Rebecka Svensén

Elin Sundling
Magnus Wetterberg
Eva Åström

§ 1 Öppnande
Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna samt förklarade
sammanträdet öppnat. Catharina presenterade Peter Örn, ordförande
för kommittén Demokratin 100 år, som höll ett anförande om den
svenska demokratin och folkbildningens betydelse för dess framväxt.
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§ 2 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att

utse Cecilia Brinck till mötesordförande,

att

utse Maria Graner till föredragande,

att

utse Linda Rosén till protokollssekreterare samt

att

utse Gunilla Nygren Larsson och Gustav Öhrn till
protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 3 Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. Två övriga frågor anmäldes:
Mobilitetsstöd och flernivåstyrning

Beslutades
att

fastställa dagordningen.

§ 4 Godkännande av kallelsen
Enligt stadgarna ska kallelse till representantskapsmöte utsändas senast
tre månader före sammanträdet. Kallelsen skickades till
Folkbildningsrådets medlemmar den 21 augusti 2019.

Beslutades
att

godkänna kallelsen.

§ 5 Fastställande av röstlängd
Enligt stadgarna består representantskapet av tio ombud för
Studieförbunden i samverkan, fem ombud för Rörelsefolkhögskolornas
intresseorganisation och fem ombud för Sveriges Kommuner och
Landsting. Ett upprop av närvarande ombud förrättades.

Beslutades
att

fastställa röstlängden och notera att det fanns 19 röstberättigade
ombud närvarande.

3 (5)

§ 4 Styrelsens verksamhetsplan 2020
Maria Graner föredrog styrelsens verksamhetsplan för 2020 (bilaga). Ett
antal synpunkter och frågor framfördes.
Stefan Attefall, RIO yrkade att riktlinjerna för bedömning av ny
mottagare av statsbidrag remitteras till medlemsorganisationerna och
därefter sker en ny prövning i Folkbildningsrådets styrelse.
Monica Widman Lundmark, Studieförbunden yrkade att pausa
utvärderingen av Folkbildningsrådet till förmån för att utveckla
kvalitets- och uppföljningsarbetet på ett sätt så att tilliten för
folkbildningen stärks.

Beslutades
att

lägga den av styrelsen anmälda verksamhetsplanen för 2020 till
handlingarna,

att

bifalla yrkandet att riktlinjerna för bedömning av ny mottagare av
statsbidrag remitteras till medlemsorganisationerna och därefter
sker en ny prövning i Folkbildningsrådets styrelse samt

att

avslå yrkandet att pausa utvärderingen av Folkbildningsrådet till
förmån för att utveckla kvalitets- och uppföljningsarbetet på ett
sätt så att tilliten för folkbildningen stärks.

§ 5 Fastställande av ekonomisk ram
Maria Graner föredrog styrelsens förslag till ekonomisk ram för
Folkbildningsrådets budget 2020 (bilaga).

Beslutades
att

fastställa den ekonomiska ramen för Folkbildningsrådets budget
2020 i enlighet med bilagda förslag samt

att

fastställa Folkbildningsrådets anslagsuttag till totalt 33 miljoner
kronor för den ordinarie folkbildningsverksamheten, fördelat i
enlighet med folkhögskolornas och studieförbundens
proportionella andelar av folkbildningsanslaget och vardera 500
000 kronor för de två särskilda uppdragen på
studieförbundsområdet.
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§ 6 Övriga frågor
Raymond Petterson, SKL väckte frågan om mobilitetsersättning och
påpekade att det nuvarande systemet skapar byråkrati och att det leder
till att olika regioner ställs emot varandra. Ett samtal behöver föras inom
folkbildningen om hur detta ska se ut i framtiden.
Alex Bergström, SKL väckte frågan om flernivåstyrningen av
folkbildningen och betonade behovet av dialog mellan departement och
den regionala nivån när staten anslår utökade medel och den regionala
finansieringen ska anpassas därefter.

§ 7 Representantskapets vårsammanträde
Representantskapets vårsammanträde 2020 hålls den 22 april.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 8 Avslutning
Cecilia Brinck tackade alla deltagare för sammanträdet samt förklarade
det avslutat.

Vid protokollet

Linda Rosén
Sekreterare

Justeras

Cecilia Brinck

Gunilla Nygren Larsson och Gustav Öhrn

Ordförande

Justerare
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Bilagor:
Handlingar till sammanträde

