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Protokoll 2019:4
Datum:

2019-09-04

Plats:

Jakobsbergs folkhögskola, Järfälla

Närvarande ledamöter:

Catharina Håkansson Boman, ordförande
Inger Ashing
Ulf Melin t. o. m. punkt 14
Gunilla Svantorp t. o. m. punkt 9
Monica Fundin Pourshahidi
Marie-Louise Rönnmark
Johan Söderman
Lars Tengberg, personalrepresentant
Hans Wallmark t. o. m. punkt 9
Per Ödling

Sekreterare:

Linda Rosén

Generalsekreterare:

Maria Graner

Personal:

Anna-Carin Bylund punkt 1–18
Rebecka Svensén punkt 9
Magnus Wetterberg punkt 1–18
Eva Åström punkt 1–5

§ 1 Öppnande
Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§2 Val av protokollsjusterare
Beslutades
att

utse Johan Söderman att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll
Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 22 maj 2019 (bilaga)
redovisades.
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Beslutades
att

lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. Punkt fem, studie om Ibn
Rushd senareläggs och blir ny punkt 9.

Beslutades
att

fastställa dagordningen med ovanstående förändring.

§ 5 Uttolkning av statens syften inför
Folkbildningsrådets samlade bedömning av
folkbildningens betydelse för samhället 2019
Uttolkning av statens syften med stödet till folkbildningen diskuterades.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att med ledning av styrelsens
diskussion återkomma med förslag till prioriteringar i
Folkbildningens betydelse för samhället – Folkbildningsrådets
samlade bedömning 2019 vid sammanträdet den 9 oktober 2019.

§ 6 Etik- och gränsdragningsfrågor, delårsrapport
Delårsrapport om etik- och gränsdragningsfrågor (bilaga) för
folkhögskolor och studieförbund våren 2019 föredrogs.

Beslutades
att

godkänna rapporten.

§ 7 Aktuella ärenden och utredningar på folkhögskolor
och studieförbund, delårsrapporter
a Statsbidragsärenden
Delårsrapport om aktuella statsbidragsärenden gällande folkhögskolor
och studieförbund våren 2019 (bilaga) föredrogs.
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Beslutades
att

godkänna rapporten.

b Studeranderättsliga ärenden
Delårsrapport om aktuella studeranderättsliga ärenden gällande
folkhögskolor våren 2019 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

godkänna rapporten.

§ 8 Uppföljning av 2017 års verksamhet
a Studiefrämjandet
Uppföljningen av 2017 års verksamhet hos Studiefrämjandet
redogjordes för (bilaga).

Beslutades
att

Studiefrämjandet på ett tillfredsställande sätt har följt
statsbidragsvillkoren samt

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att särskilt följa upp
Studiefrämjandets åtgärdsplan för ökad kvalitet och kontroll i
verksamheten.

b NBV
Uppföljningen av 2017 års verksamhet hos NBV redogjordes för (bilaga).

Beslutades
att

styrelsen vid sitt sammanträde den 9 oktober tar ställning till om
NBV på ett tillfredsställande sätt har följt statsbidragsvillkoren.
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§ 9 Studie om Ibn Rushd
Den färdigställda rapporten om studieförbundet Ibn Rushd (bilaga)
föredrogs av rapportförfattaren Erik Amnå, professor emeritus i
statskunskap.

Beslutades
att

av Ibn Rushds ledning inhämta svar om vilka slutsatser de drar av
rapporten, kräva en åtgärdsplan, samt kalla till ett särskilt
uppföljningsmöte,

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att återkomma till styrelsen med
förslag på hur Folkbildningsrådets uppföljning av hela
folkbildningen kan utvecklas och förstärkas för att leverera en mer
transparent redovisning, granskning, kvalitetssäkring och
sanktionering samt

att

omedelbart justera beslutet.

§ 10 Dispensansökan från Västra Götalandsregionens
folkhögskolor
Generalsekreterarens beslut om att bevilja dispens för Västra
Götalandsregionens folkhögskolor gällande studerande som inte är
folkbokförda i Sverige eller medborgare i EU- och EFTA-länder (bilaga)
föredrogs.

Beslutades
att

notera generalsekreterarens anmälan av sitt beslut i protokollet
samt

att

med godkännande lägga denna anmälan till handlingarna.

§ 11 Delegations- och arbetsordning
Förslag till ändringar i arbetsordning inklusive attestordning (bilaga)
och generalsekreterarens beslut om delegationsordning (bilaga)
föredrogs.

Beslutades
att

återremittera frågan till sammanträdet den 9 oktober.
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§ 12 Expertgrupp för utvärderingar och särskilda
studier
Förslag till kompletterande inval av ledamöter i expertgruppen (bilaga)
föredrogs.

Beslutades
att

utöver tidigare valda ledamöter också utse Gunnar Karlsson och
Anna Adenji till ledamöter i den rådgivande expertgruppen för en
period om två år.

§ 13 Etik- och gränsdragningsgruppen folkhögskola –
val av nya ledamöter
Generalsekreterarens beslut om nya ledamöter i etik- och
gränsdragningsgruppen för folkhögskola (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera generalsekreterarens anmälan av sitt beslut i protokollet
samt

att

med godkännande lägga denna anmälan till handlingarna.

§ 14 Verksamhetsplan och budget 2020
Diskussionen om verksamhetsplan och budget sker i flera steg och på
grund av tidsbrist hänskjuts dagens planerade diskussion till
nästkommande möte.

Beslutades
att

ärendet utgår och tas upp på sammanträdet den 9 oktober.

§ 15 Remisser
Besvarade och inkomna remisser föredrogs (bilaga).

Beslutades
att

notera generalsekreterarens remissvar,
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ge generalsekreteraren i uppdrag att återkomma med ett förslag
till yttrande på Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
(SOU 2019:35) vid sammanträdet den 9 oktober,
att

uppdra åt generalsekreteraren att med ledning av styrelsens
diskussion besvara övriga inkomna remisser samt

att

generalsekreterarens remissvar anmäls till styrelsen vid
sammanträdet den 13 november 2019.

§ 16 Kanslirapport
Rapport om aktuella folkbildningspolitiska frågor (bilaga) redovisades.

Beslutades
att

godkänna rapporten.

§ 17 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 9 oktober 2019, 10.00-15.00, på Ringvägen
100, Stockholm.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 18 Avslutning
Catharina Håkansson Boman tackade alla deltagare för sammanträdet
samt förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Linda Rosén
Sekreterare
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Justeras

Catharina Håkansson Boman

Johan Söderman

Ordförande

Justerare

Bilagor:
Handlingar till sammanträde

