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Protokoll 2021:3 

Datum: 2021-04-08 

 Plats: Teams 

Närvarande ledamöter: Catharina Håkansson Boman (ordförande) 

Inger Ashing 

Ulf Melin 

Monica Fundin Pourshahidi 

Marie-Louise Rönnmark 

Gunilla Svantorp 

Johan Söderman 

Hans Wallmark fr.o.m. punkt 4 

Per Ödling 

Anmält förhinder: Golnar Bahar 

Sekreterare: Linda Rosén 

 Generalsekreterare: Maria Graner 

Personal: Mats Bernerstedt 

Anna-Carin Bylund 

Rebecka Svensén 

Magnus Wetterberg 

 

§ 1 Öppnande 

Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna samt förklarade 

sammanträdet öppnat. 

§ 2 Val av protokollsjusterare 

Beslutades 

att utse Per Ödling att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 3 Ansökan om medel för FoU-samverkan för 

utbildningsformen folkhögskola  

Ansökan om medel för att stärka arbetet med forskning och utveckling 

kring utbildningsformen folkhögskola (bilaga) föredrogs. 
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Beslutades 

att godkänna ansökan genom att för 2021 utbetala 1 869 250 kr till 

FoU-samverkan mellan RIO och Ofi för utbildningsformen 

folkhögskola, under förutsättning att Folkbildningsrådets 

representantskap beslutar att överskjutande medel från ordinarie 

statsanslag till folkhögskolan för 2020 riktas till FoU-samverkan,  

att RIO och Ofi senast den 1 februari 2022 ska inkomma med en 

rapport av genomförda FoU-aktiviteter helåret 2021 samt en 

specifikation av upparbetade kostnader och intäkter för 2021 samt 

att i det fall RIO och Ofi vill äska medel för 2022, ska det ske i form av 

en aktivitetsplan och en projektbudget för 2022 senast 1 februari 

2022. 

§ 4 Åtgärder för att förstärka Folkbildningsrådets 

arbete för att säkerställa att statsbidraget till 

studieförbunden används korrekt 

Utkast till rapport om åtgärder för att säkerställa att statsbidraget till 

studieförbunden används i enlighet med sitt syfte (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa de åtgärder som föreslås i bilaga, 

att  uppdra till generalsekreteraren att genomföra de beslutade 

åtgärderna, samt 

att  uppdra till generalsekreteraren att med ledning av styrelsens 

diskussion färdigställa rapporten och lämna in den till regeringen 

senast den 15 april. 

§ 5 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 Per Ödling 

Ordförande Justerare 

 

Bilagor: 

Handlingar till sammanträde 
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