Folkbildningsrådets representantskapsmöte

Diarienr 21/00068
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Protokoll 2021:2
Datum:

2021-11-17

Plats:

Saturnus konferens, Stockholm

Närvarande ombud:
Lars Alriksson SKR
Stefan Attefall RIO
Alex Bergström SKR
Annica Dahl Studieförbunden
Gunnar Danielsson RIO
Meit Fohlin SKR
Jennie Forsblom SKR
Johan Fyrberg Studieförbunden
Samuel Gustafsson Studieförbunden
Annamaria Hedlund RIO
Gäster:

Gerhard Holmgren RIO
Pernilla Lagergren Studieförbunden
Andrea Lavesson Studieförbunden
Cecilia Palm Studieförbunden
Ann-Katrin Persson Studieförbunden
Raymond Petterson SKR
Andrea Rodriguez Studieförbunden
Maria Rydén Studieförbunden
David Samuelsson Studieförbunden
Tjia Torpe RIO

Camilla Lindqvist Utbildningsdepartementet
Thomas Nilsson OFI
Erik Peurell SKR
Styrelsen:

Ebba Ringborg Studieförbunden
Robert Uitto SKR:s folkhögskoleförening
Eva-Lena Volk Lärarförbundet Folkhögskola

Inger Ashing ordförande
Ann-Marie Begler
Ulf Melin
Marie-Louise Rönnmark
Jesper Skalberg Karlsson
Personal:

Amelie von Zweibergk
Per Östling
Maria Graner generalsekreterare
Linda Rosén sekreterare

Mats Bernerstedt
Anna-Carin Bylund

Veronica Kennett
Rebecka Svensén

§ 1 Öppnande
Inger Ashing hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet
öppnat.

§ 2 Val av mötesfunktionärer
Valberedningens förslag föredrogs av Stefan Attefall.

Beslutades
att

utse Christer Nylander till mötesordförande,
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att

utse Maria Graner till föredragande,

att

utse Linda Rosén till protokollssekreterare samt

att

utse Annica Dahl och Alex Bergström till protokolljusterare tillika
rösträknare.

§ 3 Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning (bilaga) redovisades.

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 25 augusti.

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
Regioner. Ett upprop av närvarande ombud förrättades.

Beslutades
att

fastställa röstlängden och notera att det fanns 20 röstberättigade
ombud närvarande.
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§ 6 Beslutsärende från medlemmarna med anledning
av utvärderingen av Folkbildningsrådet
Stefan Attefall, RIO, Ann-Katrin Persson, Studieförbunden, och Thomas
Nilsson, OFI, föredrog medlemmarnas uppföljning av Strategirådets
utvärdering av Folkbildningsrådet (bilagor).

Beslutades
att

vi delar de övergripande slutsatser som utredaren Olov Wolf-Watz
vid Strategirådet dragit. Vår bedömning är också att
Folkbildningsrådet i allt väsentligt levt upp till de intentioner som
fanns med reformen från 2014. Samtidigt finns det anledning att
fortsätta utveckla organisationen för att både möta dagens och
morgondagens utmaningar och för att tydliggöra uppdraget och
rollfördelningen gentemot medlemsorganisationerna.

att

det är viktigt att slå vakt om folkbildningens frihet och att den
självförvaltningsmodell som Folkbildningsrådet innebär stärker
den fria folkbildningen och värnar om dess självständighet,

att

anta bifogat förslag till instruktion för styrelsen,
anta bifogat förslag till instruktion för valberedningens arbete
samt
det strategiska samspelet mellan Folkbildningsrådet och
folkhögskolans intresseorganisationer stärks och utvecklas i
bevakningen av utbildningsformen inom utbildningsväsendet.
Folkbildningsrådet ges i uppdrag att se över formerna för
inrättandet av ett organ mellan Folkbildningsrådet och
folkhögskolan och tillse att det finns resurser för folkhögskolornas
intresseorganisationer att fullgöra sin roll i bevakningsuppdraget.

§ 7 Anmälan av styrelsens verksamhetsplan för 2022
Maria Graner föredrog styrelsens verksamhetsplan för 2022 (bilaga).

Beslutades
att

lägga den av styrelsen anmälda verksamhetsplanen för 2022 till
handlingarna.
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§ 8 Fastställande av ekonomisk ram
Maria Graner föredrog styrelsens förslag till ekonomisk ram för 2022
(bilaga).

Beslutades
att

fastställa den ekonomiska ramen för Folkbildningsrådets budget
2022 i enlighet med bilagda förslag samt

att

fastställa Folkbildningsrådets anslagsuttag till totalt 41 600 000
kronor för den ordinarie folkbildningsverksamheten, 500 000
kronor för studieförbundsuppdraget svenska för föräldralediga,
500 000 kronor för studieförbundsuppdraget uppsökande
studieförbundsverksamhet för utrikesfödda kvinnor, 1 000 000
kronor för folkhögskoleuppdraget för yrkeskurser, 500 000 kronor
för utökade platser på folkhögskola samt 1 000 000 kronor för
särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande.

§ 9 Meddelande om representantskapets
vårsammanträde 2022
Representantskapets vårsammanträde 2022 genomförs den 27 april.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 10 Övrigt
David Samuelsson, Studieförbunden föredrog medlemmarnas förslag till
uttalande från representantskapet (bilaga).

Beslutades
att

ställa sig bakom det föreslagna uttalandet.

§ 11 Avslutning
Christer Nylander tackade alla deltagare för sammanträdet samt
förklarade det avslutat.
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Vid protokollet

Linda Rosén
Sekreterare

Justeras

Christer Nylander
Ordförande

Annica Dahl
Justerare
Bilagor:
Handlingar till sammanträde

Alex Bergström
Justerare

