
Protokoll fört vid årsmöte i Folkhögskolans Veteranförening på Åsa folkhögskola den 26 
april 2017 
Närvarande: Klas Sondén, Kent Jonelind, Jörgen Håkansson, Stellan Boozon, Ebbe Andersson, 
Lena Skördeman, Kerstin Mustel, Egil Boräng, Hans Ålund, Maj Keidser, Rikard Lilljeqvist, 
Urban Lundin, Margret Kihlén, Lise-Lott Martins, Ingemar Nordieng, Björn Grip 
 

1. Årsmötets öppnande 
   Björn Grip öppnade årsmötet. 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet 
    Hans Ålund valdes till mötesordförande, Klas Sondén till sekreterare och Ingemar 
    Nordieng till justerare. 

  3.    Upprättande av röstlängd 
     Röstlängd upprättades och godkändes. 

  4.     Prövning av mötets behöriga utlysande 
          Mötet befanns vara utlyst i behörig tid. 

5.    Godkännande av föredragningslista 
        Föredragningslistan godkändes. 
6.    Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse behandlades och lades till handlingarna. I samtalet 
betonades att det   är viktigt att det regionala arbetet utvecklas, med träffar, 
seminarier och rekryteringsarbete. Angående reseverksamheten sas att det inte är så 
lätt att hitta bra resmål eftersom många medlemmar reser mycket på egen hand. 
Medlemstidningen är värd en vidare spridning, vi ska fortsätta med de kanaler vi har 
men också söka nya i vår strävan att påverka opinionen i linje med 
ändamålsparagrafen i stadgarna. 

 7.   Styrelsens ekonomiska berättelse  
 Styrelsens ekonomiska berättelse presenterades och lades till handlingarna. Urban 
Lundin undrade om det finns möjligheter att söka ekonomiskt stöd för vår verksamhet. 
Årsmötet beslöt att uppdra åt styrelsen att undersöka om det finns möjlighet att 
utverka sådant ekonomiskt stöd. 

8.  Revisorernas berättelse 
          Revisorernas berättelse presenterades och lades till handlingarna. 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
          Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10. Fastställande av medlemsavgift 
Medlemsavgiften fastställdes till 250 kronor från och med 2018. Summan innebär en 
höjning med 50 kronor, detta för att göra det möjligt att satsa på verksamheten i 
regionerna. Beslutet föregicks av en diskussion om storleken på höjningen, några ville 
att höjningen skulle stanna på 25 kronor. 

11. Behandling av inkomna motioner. 
         Några motioner att behandla fanns inte. 

12. Verksamhetsplan och budget 
Stellan Boozon föredrog verksamhetsplan och budget. Björn Grip lyfte fram betydelsen 
av nätbaserade kontakter och menade att regelbunden medverkan av skribenter bör 
stimuleras; en diskussion med hemsidans redaktör om redigering och synlighet på 
Facebook bör också komma till stånd. Ingemar Nordieng ansåg att ett sätt att rekrytera 
medlemmar kan vara att haka på någon folkhögskolas resor, och Margret Kihlén 



föreslog någon vandringsresa där ofta deltagare från andra nordiska länder också är 
med. Ebbe Andersson pekade på att folkhögskolorna i Danmark och Norge har en 
levande diskussion om demokrati som kan vara av stort intresse för oss. 
Kent Jonelind redogjorde för budgeten 2017/18 och funderade kring hur ekonomin kan 
förstärkas. Några tankar: få in fler medlemmar till föreningen, ett styrelsemöte per år 
kan kanske ersättas med telefonkonferens, medlemstidningen kan skickas digitalt 
stället för till brevlådan, sidor i tidningen kan minskas genom att några läggs ut på 
hemsidan, sträva efter att få ner resekostnaderna. 
Egil Boräng efterlyste bra seminarier där man kan söka pengar från studieförbund i stil 
med det stora klimatseminariet härförleden. En dag i Stockholm med kvalificerade 
föreläsare, då kan man få föreläsare gratis från departementen och universitetet 
framhöll Kerstin Mustel. Björn Grip hade en idé om heldagsseminarier i anslutning till 
styrelsemöten. 
Stellan Boozon var bekymrad över den regionala obalansen, många centrala 
arrangemang ligger i Stockholm. Kent Jonelind förevisade medlemsregistret och hur 
han enkelt kan sortera medlemmarna efter önskvärt kriterium, exempelvis region, så 
att regionansvariga kan få reda på vilka medlemmar som finns i regionen. 
Årsmötet beslöt att godkänna förslaget till budget och att uppdra åt styrelsen att med 
hänsyn till höjningen av medlemsavgiften arbeta vidare med budgeten. 

13. Val av ordförande för två år. 
       Björn Grip omvaldes som ordförande på två år. 
14. Val av styrelse: fyra ledamöter, två suppleanter för två år 

Som styrelsemedlemmar valdes Jörgen Håkansson, Lena Skördeman, Stellan Boozon,   
och Kent Jonelind och som suppleanter Rikard Lilljeqvist och Birgitta Nesterud, alla på 
två år. 

15. Val av två revisorer för två år samt en ersättare till dessa 
Till revisorer utsågs Ingemar Nordieng och Paul Reichberg och som ersättare Ingemar 
Sallnäs.       

16. Val av valberedning 
Till valberedningen omvaldes Kerstin Mustel (sammankallande) samt Håkan Söderlund 
och Egil Boräng. 

17. Rapport från föreningen Karibu 
Ebbe Andersson informerade om föreningen Karibu. Föreningen arbetar för att 
utveckla kontakter med svenska folkhögskolor och skolor i Tanzania, bland annat 
genom att skapa vänskolor. Många gemensamma projekt är på gång, bland annat ett 
som riktar sig till fotbollsintresserade tanzaniska flickor. Via fotbollen kan flickornas 
självförtroende stärkas så att de kan delta i samhällslivet, tusentalet flickor deltar. I 
Tanzania finns ingen inhemsk fotbollsorganisation så ett mål för verksamheten är att 
skapa en fotbollsliga. Avgående landslagstränare Pia Sundhage har lovat att medverka 
nästa år. 

18. Information om folkhögskolans 150-årsjubileum 2018 
Nästa år fyller den svenska folkhögskolan 150 år. Björn Grip deltar i en central 
referensgrupp som planerar firandet. 2018 kommer en skrift, en speciell logga ska 
utformas, och det blir inslag både i Almedalen och på bokmässan i Göteborg. Ett 
frimärke med texten Svensk Folkhögskola 150 år blir det också.  
 
 



19. Övriga frågor 
Egil Boräng avtackades för sitt arbete i Veteranföreningens redaktionskommitté och 
Maj Keidser för hennes arbete i styrelsen. Hon tackade tillbaka och sa att det varit ett 
spännande arbete med givande samtal präglade av ”visdom och tradition”. 

20. Årsmötets avslutande 
       Mötet avslutades. 

 
 
 
_________________________                                   _________________________ 
Klas Sondén, sekreterare                                             Hans Ålund, mötesordförande 
 
 

 
             _________________________ 

Ingemar Nordieng, justerare 
 


