Protokoll
Styrelsen kallas till möte tisdagen den 27 september 2022 kl. 15 i Kvarnkammaren på Kronoby
folkhögskola. Kaffeservering innan mötet i matsalen.
Ärendets
nummer

Ärende

§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Val av två protokolljusterare
Godkännande av föredragningslistan
Studerandesituationen
Budgetarbetets nuläge
Projekt
Mellanbokslut 31.8 2022
Delgivningsärenden
Övriga ärenden
Mötets avslutande

Hans-Erik Lindgren, ordf.
Hans -Erik Lindgren (12 okt 2022 17:26 GMT+3)

Enligt uppdrag
Tom
Hansén (28 sep 2022 11:11 GMT+3)
______________________

Tom Hansén, rektor
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______________________________

Ann-Sofi Storbjörk

Ann-Sofi
Storbjörk (28 sep 2022 12:16 GMT+3)
_________________________________

NÄRVARANDE (X)

x = på plats T= på Teams

Beslutande:
x Hans-Erik Lindgren
x Christan Dahlin
x Ann-Sofi Storbjörk
Boris Nygård
Irene Strömberg
x Madeleine Englund-Svenlin
x Ulla-Maria Åstrand Teams*

Ann-Marie Granholm
Camilla Roslund-Nordling
Pentti Silvennoinen
x Leif Jakobsson
x Nina Brännkärr-Friberg
Andreas Kronqvist
Karin Saarukka

* Borta under tiden 15.19-15.59

Övriga:
x Wallis Pontus, ekonomichef
x Hansén, Tom, rektor

Protokolljustering
Kronoby den

/

2022

Leif Jakobsson

Leif Jakobsson
(28 sep 2022 12:05 GMT+3)
______________________________

Ann-Sofi Storbjörk

Ann-Sofi
Storbjörk (28 sep 2022 12:16 GMT+3)
_________________________________

§ 28 Mötets öppnande
Förslag: Mötet öppnas av styrelseordförande Hans-Erik Lindgren kl. 15.09
Beslut: Enligt förslaget
§ 29 Mötets behörighet
Förslag: Mötet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört
Beslut: Enligt förslaget
§ 30 Val av två protokolljusterare
Förslag: Mötet väljer Ann-Sofi Storbjörk och Leif Jakobsson till protokolljusterare. Protokollet justeras
elektroniskt.
Beslut: Enligt förslaget
§ 31 Godkännande av föredragningslistan
Förslag: Föredragningslistan godkänns i föreliggande form
Beslut: Enligt förslaget
§ 32 Studerande- och internatsituationen
Totalt sett har vi gott om studeranden. Fluktuationer förekommer och innebär att vissa linjer har ”för
mycket” studerande när andra igen kunde ha några fler. Kortkursverksamheten har återvänt lite
försiktigt men den syns redan i planeringen inför nästa år genom nya bokningar.
Internaten är fyllda till bristningsgränsen men än så länge klarar vi oss. Matsalen är för tillfället i minsta
laget. I januari när gymnasieperioden startar med ytterligare 40 studerande och alla andra linjer är på
plats blir trängseln väldigt påtaglig. Tills dess måste vi hitta någon tillfällig lösning.
Förslag: Studerande- och internatsituationen antecknas till kännedom
Beslut: Enligt förslaget
§ 33 Budgetarbetets nuläge
Budgetarbetet följer tidigare mönster där linjerna får göra upp sitt eget budgetförslag som senare
granskas av ekonomikontoret tillsammans med rektorn. Senare sammanställs budgeten till en
gemensam budget för Kvarnen. Förändringar för 2023 är flytten av Base Camp till fri bildning samt
att finansieringen för studerandena med godkänd integrationsplan har flyttats utanför resten av fria
bildningens ”kvot”.
Budgeten presenteras för kommundirektörerna vid senare fastslagen tidpunkt.
Förslag: Budgeten inför 2023 uppgörs enligt tidigare tillämpade principer. Slutliga budgeten behandlas
i november/december.
Beslut: Enligt förslaget

Protokolljustering
Kronoby den

/

2022

Leif Jakobsson

Leif Jakobsson
(28 sep 2022 12:05 GMT+3)
______________________________

Ann-Sofi Storbjörk

Ann-Sofi
Storbjörk (28 sep 2022 12:16 GMT+3)
_________________________________

§ 34

Projekt

St. Olavsleden till Österbotten, fortsättning på pågående projekt
St. Olavsleden, den kommande Österbottniska pilgrimsleden, certifieras under första kvartalet av 2023
för
att
bli
del
av
Europarådets
godkända
och
certifierade
kulturrutter
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-route-of-saint-olav-ways.
Nu krävs det mera finansiering för att kunna utveckla rutten i Österbotten och även i ett nordiskt
perspektiv. Finansiering söks från Interreg-Aurora programmet, som är ett gränsöverskridande EUprogram. I första skedet av detta gränsöverskridande projekt, kommer man att tillsammans med
samarbetspartners i både Sverige och Norge, att utföra en förundersökning, med en budget på 60 000
€ fördelat på 20 000 €/land. Finansieringen räcker till planeringen av ett storskaligt Interreg-projekt.
Tidtabellen för förstudieprojektet, ifall den godkänns, är 1.1-30.6.2023.
Finansiering behövs även för den slutliga ruttmärkningen av den österbottniska St. Olavsleden, en
totaltsträcka på 475 km, från Kristinestad i söder till Karleby i norr. Projektet skulle eventuellt bli både
ett investeringsprojekt för anskaffning av det ruttmärkningssystem som certifieringen kräver, samt
eventuellt även en utvecklingsdel för utveckling av infrastrukturen utmed leden. Finansiering söks från
Leader-programmet, Aktion Österbotten, samt från fonder och stiftelser. Budgeten torde ligga kring
totalt 150 000 €. Projekten skulle om möjligt starta under första kvartalet år 2023.
Från Våga Växa Österbotten till Våga Växa Hållbart
Avsikten är även att Kvarnen ska fungera som delgenomförare för fortsättningsprojektet Våga
Växa Hållbart tillsammans med Yrkesakademin i Österbotten (projektägare), Kristinestads
näringslivscentral och Kust-Österbottens företagarförening. Projektet skulle bli en fortsättning på
Våga Växa Österbotten. Projektets målsättning är att skapa skräddarsydda utbildningar och
kurser riktade till mikro och småföretagare. Vidare erbjuder projektet handledning, rådgivning
och hållbarhetsgranskningar till företagen inom temat hållbarhet. Projektet kunde eventuellt
starta 1.1.2023. Kvarnen samkommuns del av budgeten torde bli ungefär 70 680 euro.
Finansieringen 90% av budgeten söks från NTM-centralen och dess landsbygdsprogram, 10 %
medfinansiering från fonder.
Förslag:
Styrelsen beslutar att Kvarnen samkommun ansöker om projektfinansiering för St. Olavsleden i
Österbotten-projektet enligt ovanstående beredning, samt går med som delgenomförare i projektet
Våga Växa Hållbart. Rektorn ges fullmakt att underteckna projektansökningsdokumenten.
Beslut: Enligt förslaget
§ 35
Mellanbokslut per 31.8 2022
Mellanbokslutet finns till påseende på mötet. Bilaga 1 § 35
Förslag: Mellanbokslutet antecknas till kännedom
Beslut: Enligt förslaget
§ 36
•
•

Delgivningsärenden
Rektorns beslutsförteckning till påseende på mötet
Svenska kulturfondens nya bidragsform för folkhögskolor: fastighetsbidrag vid
verksamhetsutveckling. Bilaga 1 § 37 mötesdiskussion 26.9.
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Bidragsform
• Styrelsens aftonskola 22.3.2022.
• Godkänd i Kulturfondens styrelse 6.6.2022 och i Fastighetsstiftelsens styrelse 15.6.2022.
• Treårig satsning, 2023-2025
• Tudelad ansökningsprocess
• Planeringsbidrag
• Åtgärdsbidrag
• För folkhögskolornas fastigheter vid verksamhetsutveckling
• Reserverad medel totalt 3 m€.
• Bidragsnivån maximalt 50% av den prognosticerade projektkostnaden för fastigheten.
Målsättningar & villkor: planeringsbidrag
• Planeringsbidrag
• Redan i detta skede skall den sökande preliminärt redogöra för fastigheternas ägarförhållanden
och beredskapen till finansiering av möjliga fastighetsprojekt inom ramen för detta bidrag.
• Planeringsbidraget kan användas till anlitande av extern teknisk, och/eller ekonomisk/strategisk
expertis enligt den sökandes behov.
• Maximalt 10 000€

Målsättningar & villkor: åtgärdsbidrag
• Åtgärdsbidrag
• I ansökningsskedet vill vi se att skolorna presenterar en strategi för åren (ca.) 2022-2027
innehållande t.ex.
• 1) plan för utveckling av nätverk och samarbeten över och mellan utbildningsformer
• 2) nulägesanalys och plan för utveckling av skolans verksamhet och utbud samt roll i lärstigen som
helhet, i Svenskfinland och nationellt.
• 3) plan för långsiktigt lokalt och regionalt engagemang
• 4) plan för hållbar förvaltning, fastighetsskötsel och ekonomi
• Klara fysiska ramar för projektet, preliminära planer (skisser) INTE på teknisk nivå, kostnadskalkyler.
• Bidragsnivån 0-50% av den prognosticerade projektkostnaden.
• Bidraget kan sökas 2023-2025.
Tidtabell
• Kulturfondens besök i folkhögskolorna v. 33-34
• Ansökningstid planeringsbidrag: 1-31.10.2022
• Ansökningstid för åtgärdsbidrag:
•2023: 1-15.5
•2024: 1-15.3
•2025: 1-15.3
§ 37
§ 38

Övriga ärenden
Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 16.32
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Bilaga 1 § 37

Kulturfondens och Fastighetsstiftelsens bidragsform ”Utrymme
för utveckling -fastighetsbidrag vid verksamhetsutveckling”
Diskussionsmöte Kvarnen konferens 26.9 2022 kl. 09.00-10.15.
Vilka är våra behov av utrymmen nu och i framtiden?
Byggnader
• Internat (mindre småhus typ loftbyggnader, radhus inkl. servicebyggnad). Tomt
bakom Mannheim och Soltorptomten.
• Omändringsarbeten kök, matsal, gamla gymmet
• Större samlingsutrymme dagtid, auditorium
• Uthus (kall) för släp, vinterförvaring av kanoter, kajak, virkesförråd, biltak övrigt
material
Innehåll
• Egna rum
• Samlingsutrymmen
• Varma serviceutrymmen för våta kläder
• Kall förråd
Energitänkande
• Energihus sol, vind. Miljövänligt byggande
• Modulhus som kan avyttras
• Medel för att se över befintliga byggnader. Renoveringar. Tidsplan.
• Laddningsstolpar för eldrivna fordon
Övrigt
• Anlita konsult för att få en utomståendes syn på våra behov
• Rivning av gamla byggnader (Soltorp)
Finansiering
• Kolla även övrig finansiering
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