Informerar 2018-12-12
(sprid till medlemmarna på din folkhögskola)
2019 års Distriktsårsmöten – här har ni datumen
Distrikt 1 (Övre Norrland) 28/2 – 1/3, Medlefors folkhögskola
Distrikt 2 (Nedre Norrland) 14 mars, Bäckedals folkhögskola
Distrikt 3 (Dalarna, Värmland) 12 mars, plats ej klart
Distrikt 4 (Stockholm, Uppsala, Gotland) ej fastställt
Distrikt 5(Södermanland, Närke, Östergötland) 14 mars, Valla folkhögskola
Distrikt 6 (Småland) ej fastställt
Distrikt 7 (Västra Götaland, Halland) 26 februari, plats ej klart
Distrikt 8 (Skåne, Blekinge), 7 mars, plats ej klart
Särskild inbjudan skickas från distriktsstyrelsen till medlemmarna.

Folkhögskollärarvecka 18 – 22 mars 2019
Denna gång på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Se särskild bifogad inbjudan.

Avdelning inom Lärarförbundet
Förbundsstyrelsen skickade ut förslag i augusti/september till samtliga medlemmar och
förslaget har diskuterats på Förbundsrådet i oktober. Förslaget bearbetas nu i styrelsen och
kommer att skickas ut i god tid innan distriktsårsmötena. Styrelsen kommer i slutet januari
kalla till extra Förbundsmöte 16-17 oktober 2019(tidigare ombudsmöte). De som valdes som
ombud 2016 kallas enligt förbundsstadga § 4.2, § 4.6 https://folkhogskollararna.se/wpcontent/uploads/2017/03/frbstadga.pdf. Om dessa inte kan, skall distriktsårsmötet utse nya
ombud.

Rekrytering
Medlemsgruppen folkhögskollärare växer! Det finns många anledningar till det och en är att
folkhögskolornas verksamhet växer. Fortsätt rekrytera! Enklast söker man medlemskap via
www.lararforbundet.se eller tel. 0770-330303, Lärarförbundet Kontakt.
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Solstipendium
Ansökningsdatum: 15 april och 15 oktober 2019. Se även
https://folkhogskollararna.se/stipendier/solidaritetsstipendium/

Forskarstipendium
Ansökningsdatum 15 april. Se vidare på
https://folkhogskollararna.se/stipendier/forskarstipendium/

Rapport från Förbundsstyrelsen
Vi har nu kommit till drygt halvlek i mandatperioden. Nästa ordinarie Förbundsmöte är juni
2020 på Liljeholmens folkhögskola, Rimforsa. Styrelsen har genomfört stora delar av de
uppdrag vi fick. Kvarstår att göra under 2019 är utreda extra personal, uppmana
avdelningarna att verka för att skapa mötesplatser och bredda lärarkåren med invandrad
kompetens, höja facklig medvetenhet och kompetens bland våra medlemmar samt bevaka
lärares arbetsbelastning. Styrelsen har föreslagit att bilda en avdelning inom Lärarförbundet
därför har styrelsen beslutat att vara representerad på samtliga distriktsårsmöten samt
besöka de lokalavdelningar som så önskar. Styrelsen har också beslutat att bevaka
Järvaveckan, Pride och Vestlunddagarna samt att genomföra Folkhögskoleforum gemensamt
med FSO 2019. Styrelsen beslöt också att inbjuda till Kurs för nyanställda även 2019-2020.
Inbjudan skickas i början av året till rektorer och lokala avdelningsordförande.

Styrelsemöten 2019
23-25 januari, 27-28 mars, 13-15 maj, 10-12 september, 20-22 november

Veteranföreningen
Dvs aktiva pensionerade folkhögskollärare vill växa och gärna finnas med ute på
folkhögskolor och distriktsmöten. Kontakt kan tas med Björn Grip se vidare på
http://vetfolk.dinstudio.se/.

www.folkhogskollararna.se
Hemsidan kommer att uppdateras närmast tiden. Lite nyheter kommer att dyka upp! Följ oss
också gärna på Facebook – Förbundet Folkhögskollärarna.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
Bengt Wensmark, ombudsman

Caroline Martnell, administratör

Ingela Zetterberg, förbundsordförande
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