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Protokoll 2022:8 

Datum: 2022-11-09 

 Plats: Saturnus konferens, Stockholm 

Närvarande ledamöter: Ann-Marie Begler 

Jesper Skalberg Karlsson  

Nina Larsson  

Ulf Melin, vice ordförande 

Johan Söderman 

Amelie von Zweigbergk 

Anmält förhinder: Inger Ashing, ordförande 

Marie-Louise Rönnmark  

Gunilla Svantorp 

Personalrepresentant: Ingela Johansson 

Sekreterare: Linda Rosén 

Generalsekreterare: Maria Graner 

 Kansliet: Rebecka Svensén 

Magnus Wetterberg 

 

§ 1 Öppnande 

Ulf Melin hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 2 Val av protokollsjusterare 

Beslutades 

att utse Jesper Skalberg Karlsson att jämte ordföranden justera 

protokollet. 
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§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll 

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 5 oktober och 

den 21 oktober (bilagor) redovisades. 

Beslutades 

att lägga föregående sammanträdens protokoll till handlingarna. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. 

Beslutades 

att fastställa dagordningen. 

§ 5 Budgetläget och framtidsfrågor inför 

representantskapet 

Generalsekreteraren föredrog budgetläge och framtidsfrågor inför 

representantskapet. 

Beslutades 

att notera informationen. 

§ 6 Ansökningar om att bli ny folkhögskola 

a Ansökan från Södra folkhögskolan  

Ansökan från Södra folkhögskolan (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att bifalla ansökan om försöksverksamhet från Folkuniversitetet – 

Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet med 

organisationsnummer 845000–3481 samt 

att försöksperioden löper från och med den 1 januari 2023 och som 

längst till och med den 31 december 2025 samt  

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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b Ansökan från Kulturreservatet  

Ansökan från Kulturreservatet (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att avslå ansökan från den ideella föreningen Kulturreservatets 

folkhögskola i Riddarhyttan samt 

att under en avvecklingsperiod om max en termin tilldela 

Kulturreservatets folkhögskola 1 200 deltagarveckor för att 

säkerställa att deltagare erbjuds möjlighet att avsluta pågående 

kurser samt skapa tid för skolan att hjälpa deltagare vidare till 

fortsatta studier hos andra utbildningsanordnare samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 7 Anmälan av generalsekreterarens beslut 

Beslut som har fattats av generalsekreteraren på delegation från 

styrelsen sedan styrelsens möte den 5 oktober 2022 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att notera generalsekreterarens anmälan av sina beslut samt att 

godkänna anmälan. 

§ 8 Kanslirapport 

Rapport om aktuella folkbildningspolitiska frågor och 

Folkbildningsrådets externa kontakter (bilaga) redovisades. 

Beslutades 

att notera informationen. 
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§ 9 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde är den 7 december 2022 kl. 10.00-15.00. 

Beslutades 

att notera informationen. 

 

§ 10 Avslutning 

Ulf Melin tackade alla deltagare för sammanträdet samt förklarade det 

avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Linda Rosén 

Sekreterare 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Ulf Melin Jesper Skalberg Karlsson 

Ordförande Justerare 

 

Bilagor: 

Handlingar till sammanträde 


