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Protokoll 2020:3 

Datum: 2020-04-22 

 Plats: Digitalt distansmöte 

Närvarande ledamöter:  

 

Catharina Håkansson Boman 

Ulf Melin  

Marie-Louise Rönnmark 

Gunilla Svantorp 

Johan Söderman 

Hans Wallmark fr.o.m. punkt 8 

Per Ödling 

Anmält förhinder: Inger Ashing 

Monica Fundin Pourshahidi 

Personalrepresentant Lloyd Baltz 

Sekreterare: Linda Rosén 

 Generalsekreterare: Maria Graner 

 

§ 1 Öppnande 

Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat. 

§ 2 Val av protokollsjusterare 

Beslutades 

att utse Per Ödling att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll 

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 18 mars 2020 

(bilaga) redovisades. 

Beslutades 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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§ 4 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. 

Beslutades 

att fastställa dagordningen. 

§ 5 Val av vice ordförande 

Till styrelsens vice ordförande föreslogs omval av Ulf Melin. 

Beslutades 

att välja Ulf Melin till vice ordförande. 

§ 6 Val av sekreterare 

Till sekreterare föreslogs omval av Linda Rosén. 

Beslutades 

att välja Linda Rosén till sekreterare.  

§ 7 Val av dataskyddsombud 

Representantskapet har delegerat till styrelsen att utse 

dataskyddsombud. Omval av Folkbildningsrådets jurist Anna Medin 

föreslogs.  

Beslutades 

att utse Anna Medin till dataskyddsombud. 

§ 8 Bekräfta val av firmatecknare 

Inga förändringar har skett som påverkar firmateckning för 

Folkbildningsrådet. 

Beslutades 

att från och med den 22 april 2020 tecknas Folkbildningsrådets firma 

av ordförande Catharina Håkansson Boman, vice ordförande Ulf 
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Melin, generalsekreterare Maria Graner, biträdande 

generalsekreterare Anna-Carin Bylund och ekonomiansvarige 

Veronica Kennett, två i förening, 

att Folkbildningsrådets bankkonton, girokonton och 

skattedeklaration tecknas utöver firmatecknare också av 

personalansvarig Liselotte Ragelius och ekonomiadministratör 

Mikaela Smedberg, två i förening samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 9 Beslut per capsulam om tillfällig ändring av 

fördelningssystem för studieförbund 2020 

Formerna för och bakgrunden till per capsulam beslut om tillfällig 

ändring av fördelningssystem för studieförbund redogjordes för.  

Beslutades 

att lägga beslutet till handlingarna. 

§ 10 Övriga frågor 

En redogörelse för de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen för 

studieförbund och folkhögskolor efterfrågades av Per Ödling. 

Beslutades 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att återkomma med en 

redogörelse vid nästa sammanträde. 

§ 11  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde är den 27 maj 2020. Mötestider som ligger antingen 

på för- eller eftermiddagen efterfrågades. 

Beslutades 

att sammanträdet den 27 maj genomförs mellan kl. 13.00-17.00. 
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§ 12  Avslutning 

Catharina Håkansson Boman tackade alla deltagare för sammanträdet 

och förklarade det avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Linda Rosén 

Sekreterare 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Catharina Håkansson Boman Per Ödling 

Ordförande Justerare 

 

Bilagor: 

Handlingar till sammanträde 


