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STADGAR FÖR
FÖRENINGEN FOLKBILDNINGSRÅDET
Fastställda vid representantskapets sammanträde den 16 april 2015.

§ 1. Ändamål
Folkbildningsrådet har till uppgift att för medlemmarnas räkning fullgöra det
som regering och riksdag kräver för att statsbidrag ska utgå till den verksamhet
som bedrivs av studieförbund och folkhögskolor.
Folkbildningsrådet har som sektoransvarig för folkbildningen i uppgift att bevaka
och sprida kunskap om folkbildningen gentemot regering, riksdag, myndigheter,
kommuner, landsting, regioner samt internationella organ. Folkbildningsrådet
har att särskilt bevaka folkhögskolan som utbildningsform i utbildningssystemet.
Folkbildningsrådet ska därtill svara för de uppgifter som representantskapet
uppdrar åt Folkbildningsrådet.

§ 2. Organisation
Folkbildningsrådet är folkbildningens eget organ med uppgift att fördela
statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följa upp den
statsbidragsberättigade verksamheten. Om styrelsen bedömer att en
organisations egen granskning inte är tillräcklig kan Folkbildningsrådet
genomföra egen granskning av att statsbidragsbestämmelserna efterlevts.
Folkbildningsrådet arbetar på representantskapets uppdrag samt utifrån
regeringens förordningar, regleringsbrev och riktlinjer. Vid handläggning av
statsbidrag ska utgångspunkten vara att förvaltningslagens bestämmelser
tillämpas och att offentlighetsprincipen ska gälla alla beslut som är att betrakta
som myndighetsutövning.
Folkbildningsrådets beslutande organ är styrelsen på uppdrag av
representantskapet.

§ 3. Medlemmar
Medlemmar i Folkbildningsrådet är Folkbildningsförbundet1,
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Sveriges Kommuner och
Landsting i egenskap av företrädare för offentligägda folkhögskolor.
Därutöver kan andra rikstäckande intresseorganisationer för statsbidragsberättigade studieförbund och/eller folkhögskolor beviljas medlemskap.
Beslut om beviljande av nytt medlemskap i Folkbildningsrådet fattas av
representantskapet.

1

Namnändras 2016-01-01 till Studieförbunden i samverkan.
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§ 4. Representantskap
Representantskapet består av tio ombud för Folkbildningsförbundet,
fem ombud för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och
fem ombud för Sveriges Kommuner och Landsting.
Styrelsens ordinarie ledamöter, valberedning och revisorerna äger rätt att
närvara vid representantskapets sammanträden och har yttrande- och
förslagsrätt.
Sammanträden med representantskapet hålls årligen senast den 1 maj och
senast den 15 november.
Kallelse utfärdas av styrelsen senast tre månader före sammanträdena.
Styrelsens och revisorernas berättelser utsänds senast tre veckor före
vårsammanträdet till medlemmarna.
Vid representantskapets vårsammanträde ska följande ärenden behandlas:
a) styrelsens berättelse
b) revisorernas berättelse
c) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
d) fastställande av arvoden
e) val av tre revisorer varav en ska vara auktoriserad
f) eventuella fyllnadsval till styrelsen
g) val av valberedning med sammankallande
samt vartannat år val av ordförande och val av styrelseledamöter.
Vid representantskapets höstsammanträde ska följande ärenden behandlas:
a) anmälan av styrelsens verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
b) fastställandet av ekonomisk ram för Folkbildningsrådets budget
c) beslut om särskilda uppdrag för Folkbildningsrådet för kommande
verksamhetsår.
Extra sammanträde med representantskapet hålls på initiativ av styrelsen eller
om någon av medlemmarna så begär. Kallelse till extra sammanträde utfärdas
av styrelsen senast tre veckor före sammanträdet.

§5. Valberedning
Valberedningen består av sex ledamöter, varav en sammankallande, och väljs
av representantskapets vårsammanträde.
Valberedningen föreslår representantskapet val av ordförande,
styrelseledamöter och revisorer. Valberedningens förslag offentliggörs för
medlemmarna senast tre veckor före representantskapets sammanträde.

§ 6. Styrelse
Verksamheten leds av en styrelse som består av ordförande och åtta ledamöter.
Mandattiden för ordförande och styrelsens ledamöter är två år.
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§ 7. Arbetsformer
A) Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst hälften av
styrelsens ordinarie ledamöter det begär är ordföranden skyldig att
sammankalla styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när kallelse tillställts
samtliga ledamöter och mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Omröstning inom styrelsen sker öppet, dock ska vid val eller tillsättande
av befattning omröstning verkställas med slutna sedlar, om någon
ledamot så begär.
B) Styrelsen har att tillse att frågor som är av mer övergripande och
principiell karaktär underställs representantskapet för beslut.
C) Styrelsen upprättar och fastställer Folkbildningsrådets budget, inom av
representantskapet angivna ramar.
D) Styrelsen anställer Generalsekreterare/chef samt ansvarar för att
kansliet kan fullgöra Folkbildningsrådets uppdrag.
E) Folkbildningsrådets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av dem
som styrelsen därtill utser.

§ 8. Räkenskapsår
Folkbildningsrådets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 9. Revisorer
Folkbildningsrådets räkenskaper och förvaltning ska granskas av tre av
representantskapet valda revisorer, varav minst en auktoriserad. Därutöver
utser staten en revisor.

§ 10. Årsredovisning och revision
Styrelsen ska senast den 1 mars varje år till revisorerna överlämna förvaltningsberättelse, fullständiga räkenskaper samt protokoll över sammanträden under
det gångna räkenskapsåret.
Revisorerna ska senast den 1 april varje år efter fullgjord granskning överlämna
revisionsberättelse till representantskapet för godkännande.

§ 11. Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar beslutas av representantskapet och kan endast ske
om 4/5 av ombuden är ense därom.
Förslag till ändring av stadgarna ska vara utsänd senast tre månader innan
representantskapet.

§ 12. Upplösning
Upplösning av Folkbildningsrådet sker om någon av de ursprungliga
medlemmarna önskar utträda ur föreningen eller om medlemmarna är ense om
att upplösa Folkbildningsrådet.
Om föreningen upplöses används dess tillgångar för folkbildningsändamål på
sätt som styrelsen beslutar om.
Upplösningen av Folkbildningsrådet kan tidigast träda i kraft i och med att
styrelsen fullföljt sitt uppdrag vad gäller pågående budgetår. Beslut om
upplösning ska omgående anmälas till regeringen.

