Folkbildningsrådets styrelsesammanträde

Diarienr: 21/00625
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Protokoll 2021:7
Datum:

2021-10-13

Plats:

Folkbildningsrådet

Närvarande ledamöter:

Ann-Marie Begler
Ulf Melin
Marie-Louise Rönnmark punkt 1–5 och 7–13
Gunilla Svantorp punkt 1–6
Johan Söderman
Per Ödling

Personalrepresentant:

Golnar Bahar punkt 9

Anmält förhinder:

Inger Ashing
Jesper Skalberg Karlsson
Amelie von Zweibergk

Sekreterare:

Linda Rosén

Generalsekreterare:

Maria Graner

Kansliet:

Mats Bernerstedt punkt 7–8
Jan Jonsson punkt 7–8
Rebecka Svensén
Eva Åström punkt 6
Morgan Öberg punkt 8

Gäster:

Gunilla Carlsson, expertgruppens ordf. punkt 6

§ 1 Öppnande
Ulf Melin 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 8 september 2021
(bilaga) redovisades.
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Beslutades
att

lägga protokollet till handlingarna.

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

Beslutades
att

fastställa dagordningen.

§ 5 Verksamhetsplan och budget 2022
Förslag till verksamhetsplan och budget 2022 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att med beaktande av styrelsens
synpunkter slutföra arbetet med verksamhetsplan och budget,

att

förelägga representantskapets höstsammanträde styrelsens förslag
till beslut om ekonomisk ram för 2022 och till representantskapet
anmäla styrelsens verksamhetsplan för 2022 samt

att

återkomma till styrelsen med slutliga förslag till verksamhetsplan
och budget inom den ram som representantskapet beslutar när
regeringen har lämnat sina riktlinjer för 2022 till
Folkbildningsrådet.

§ 6 Samlad bedömning 2021 – uttolkning av statens
syften
Förslag till uttolkning av statens syften med stödet till folkbildningen i
Folkbildningsrådets samlade bedömning 2021 (bilaga) föredrogs.
Expertgruppens ordförande Gunilla Carlsson lämnade information om
pågående och planerade utvärderingar och studier.
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Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att med utgångspunkt i
styrelsens uttolkning av de fyra syftena bestämma inriktning på
och slutföra 2021 års samlade bedömning.

§ 7 Statsbidragsfrågor
a Inkomna skrivelser om dispens
Inkomna skrivelser om dispens från krav om att återbetala statsbidrag
för ej genomförd verksamhet 2021 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

avslå begäran om dispens från kravet att återbetala statsbidrag för
ej genomförd verksamhet 2021 i skrivelserna från Medlefors och
Strömbäck folkhögskolor,

att

undanta år 2021 från att räknas som ett varningsår för framtida
sänkt ingångsvärde samt

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att besvara skrivelserna.

b Ansökan att starta filial 2022
Ansökningar om att starta filial i annan region än där folkhögskolan har
sitt huvudsäte 2022 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

bifalla ansökan från Västerås folkhögskola om att starta filial i
region Uppsala,

att

avslå ansökan från Umeå folkhögskola om att starta filial i region
Norrbotten,

att

avslå ansökan från Braheskolan om att starta filial i Västra
Götalandsregionen samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.
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c Ansökningar om att starta nya folkhögskolor
Ansökningar inkomna 2021 om att starta nya folkhögskolor (bilaga)
föredrogs.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att med ledning av styrelsens
diskussion slutföra beredningen av ansökningar att bli ny
folkhögskola 2022, och återkomma med förslag till beslut vid
styrelsens möte den 17 november 2021.

d Inriktning för disponering av återtagna statsbidrag
studieförbund 2019–2021
Förslag till inriktning för disponering av återtagna statsbidrag från
studieförbund 2019–2021 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att planera för ett
innovationsstöd för studieförbunden 2022–2024 genom
ändamålsbestämning av återtagna medel samt

att

fortsätta beredningen av ytterligare satsningar genom
ändamålsbestämning enligt styrelsens diskussion.

§ 8 Remisser
Inkomna och besvarade remisser (bilagor) föredrogs.

Beslutades
att

notera generalsekreterarens remissvar,

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att besvara inkomna remisser
samt

att

generalsekreterararens remissvar anmäls till styrelsen vid
kommande möten.
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§ 9 Översynen av statsbidragssystemen
Rapporten ”Folkbildningsrådets bidragssystem - Ett kunskapsunderlag
inför en översyn” (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 10 Medlemmarnas översyn av Folkbildningsrådet
Information om medlemmarnas översyn av Folkbildningsrådet
föredrogs.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 11 Kanslirapport
Kanslirapport (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 12 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 17 november 2021 kl. 9.30-11.30 och därefter
genomförs representantskapets höstsammanträde kl. 12.30-15.00.
Sammanträdena genomförs på Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i
Stockholm.

Beslutades
att

notera informationen.
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§ 13 Avslutning
Ulf Melin tackade alla deltagare för sammanträdet och förklarade det
avslutat.

Vid protokollet

Linda Rosén
Sekreterare

Justeras

Ulf Melin

Johan Söderman

Ordförande

Justerare

Bilagor:
Handlingar till sammanträde

