
Hej! 
Styrelsen hade sammanträde den 24 januari på Folkhögskolans Hus, där vi gratis fick 
disponera lokal. Bland det viktigaste som vi kunde notera till protokollet var: 
- Vi har fått nya regionala kontaktpersoner: 
i Stockholm: Bo Löwcrantz och Stefan Bietkowski som ersätter Anita Jonsson, numera 
mycket på Gotland. 
i Skåne: Göran Göransson, fortfarande aktiv på Österlens folkhögskola, som ersätter Lotten 
Martins. Att få aktiva regionföreningar är en nyckel för föreningens fortbestånd och kraft 
som opinionsbildare i en tid då det är viktigare än någonsin att stå upp för 
folkhögskolans kärnvärden som demokrati och solidaritet. 
- Den beslutade Tanzaniaresan börjar att konkretiseras. Planen är att en två veckors 
studieresa ska genomföras i början av oktober 2018. Kostnad: ca 20 tkr inklusive 
vaccineringar och flyg. Anmälan senast den 10 april till Rickard Lilljeqvist eller Ebbe 
Andersson. Dessa kan man också vända sig till för ytterligare upplysningar. (Jag förutsätter 
att det kommer att skrivas mera om detta såväl på hemsidan som i Veteranen). 
- Ekonomi och medlemssituation: Vi har en ganska snäv ekonomi, där portot 
för Veteranen blir en allt drygare kostnad. Portot höjs till 9 kr inom en snar framtid. De som 
kan tänka sig att få tidningen enbart digitalt ombedes vänligast meddela kassör, Kent, eller 
redaktör Urban detta. Relativt många, ca hälften, av den totala medlemskadern på 160 
medlemmar, har hittills betalt medlemsavgift för 2018. Bra om vi kan hjälpas åt att påminna 
kamraterna att det är dags att betala och att vi är mycket beroende av inkommande 
medlemsavgifter, numera á 250 kr. 
- Medlemsenkät: Jörgen, Stellan och Kent fick i uppdrag att förbereda en medlemsenkät 
kring vad medlemmarna förväntar sig och önskar av föreningen.  
 
Dagen före styrelsemötet, 23 januari, hade vi ett givande seminarium på Skepssholmens 
folkhögskola. Rubriken var Folkhögskolans internationella arbete. Clara Hyldgaard-Nankler 
och Ebbe Andersson inledde. Clara kommer för övrigt ut med en bok i ämnet inom en snar 
framtid. Vidare hade vi ett erfarenhetsutbyte mellan Veteraner och aktiva lärare på 
Skeppsholmen, bland annat kring (den skenbara) motsättningen mellan fritt och frivilligt och 
behörighetsgivande intyg för antagning till universitet och högskolor.  
Dagens höjdpunkt menade många!  
Arrangörer var Den regionala Stockholmsföreningen och Styrelsen för vår veteranförening i 
samarbete med Rektor Eva Torstensson på Skeppsholmens folkhögskola, som dessutom stod 
för ett välkomnande värdskap som inkluderade gratis kaffe och kraftigt subventionerad men 
mycket välsmakande lunch. 
 
Dagen dessförinnan, den 22 januari, hade jag som ordförande, ett avslutande möte med 
Gruppen för planering och samordning av Folkhögskolans 150 års firande. (Möjligen har 
någon sett vårt tårtfirande i ett utskick som jag vidarebefordrade). Det kommer också ett 
protokoll så småningom som inkluderar kalendarium över detta firande runt om i Sverige.  
Veteranföreningen bidrar med att anordna ett seminarium under Folkhögskoleforum på 
Lärarnas hus i Stockholm den 1/11. Rubriken är "Folkhögskolans roll som demokratibärare i 
150 år - Hur bär vi demokratin i framtiden?" Jag tar gärna emot tips på inledare och/eller 
samtalsdeltagare. 
Vi överväger också att låta gruppen - bestående av företrädare för OFI, RIO, 
Folkhögskoleforskning, F-programmet, Önnestad som äldsta skola samt Veteranföreningen - 



fortsätta att träffas med viss regelbundenhet för att uppmärksamma, bevaka och vid behov 
gemensamt agera i Folkhögskolans frågor gentemot myndigheter och andra organisationer. 
 
Se detta som en rapport, som jag ska försöka serva med efter våra styrelsemöten. Bra om vi 
kan försöka informera varandra, och särskilt då ge underlag för våra redaktörer.  
Jag bifogar också vårt eget kalendarium, som jag också hoppas kommer in på vår hemsida! 
 
Björn Grip 
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Veteranföreningen 
 


