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Protokoll 2021:6 

Datum: 2021-09-08 

 Plats: Teams 

Närvarande ledamöter: Inger Ashing 

Ann-Marie Begler 

Jesper Skalberg Karlsson 

Ulf Melin 

Gunilla Svantorp 

Amelie von Zweibergk  

Per Ödling 

Personalrepresentant: Ingela Johansson 

Ej närvarande: Johan Söderman  

Marie-Louise Rönnmark 

Sekreterare: Linda Rosén 

 Generalsekreterare: Maria Graner 

Kansliet: Anna-Carin Bylund t.o.m. punkt 5 

Rebecka Svensén 

Magnus Wetterberg 

 

§ 1 Öppnande 

Inger Ashing hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet 

öppnat. 

§ 2 Val av protokollsjusterare 

Beslutades 

att utse Gunilla Svantorp att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll  

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 2 juni 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 

Inriktningen för verksamhetsplan 2022 (bilaga) föredrogs.  

Beslutades 

att uppdra åt generalsekreteraren att med ledning av styrelsens 

diskussion återkomma med förslag till strategisk agenda, 

verksamhetsplan och budget till nästkommande möte. 

§ 6 Statsbidragsfrågor 

a Justerad fördelning utökade platser på folkhögskola 

2021 

Förslag till justerad fördelning av utökade platser på folkhögskola 2021 

(bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att preliminärt fördela utökade utbildningsplatser till Ålsta 

folkhögskola om 285 deltagarveckor, 

att fastställa bilagda preliminär fördelning av utökade 

utbildningsplatser höstterminen 2021 samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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b Tilläggsbeslut preliminärt statsbidrag till 

folkhögskolor 2021 

Förslag till tilläggsbeslut om preliminärt statsbidrag till folkhögskolor 

2021 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa föreslagen justering av Vinga folkhögskolas 

verksamhetsersättning för 2020, 

att fastställa nytt ingångsvärde för Vinga folkhögskola från och med 

verksamhetsåret 2021, 

att fastställa bilagda preliminära fördelningsförslag 2021, 

att uppdra till generalsekreteraren att tillse att utbetalning av justerat 

belopp 2020 sker med ordinarie kvartalsutbetalning samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

c Fördelning särskilt stöd till folkhögskolor 2021 

Förslag till fördelning av särskilt stöd till folkhögskolor 2021 (bilaga) 

föredrogs. 

Beslutades 

att fördela särskilt stöd till folkhögskolor som drabbats hårt 

ekonomiskt enligt bilagt fördelningsförslag samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 7 Delegationsordning 

Justerad delegationsordning (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att notera generalsekreterarens beslut om delegationsordning.  
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§ 8 Remisser 

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. 

 

§ 9 Kanslirapport  

Kanslirapport (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att notera informationen.  

 

§ 10 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde är den 13 oktober 2021 kl. 10.00-15.00. 

Beslutades 

att notera informationen.  

§ 11  Avslutning 

Inger Ashing tackade alla deltagare för sammanträdet och förklarade det 

avslutat. 
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Vid protokollet 

 

 

 

Linda Rosén 

Sekreterare 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Inger Ashing Gunilla Svantorp 

Ordförande Justerare 

 

Bilagor: 

Handlingar till sammanträde 

 


