Till

Styrelsen för ................................... ........................................................................................,. . folkhögskola.

Efter att länge hava känt behovet aven fastare organisation beslöt svenska folkhögskolans lärarepersonai vid möte i Borghamn 1902 bilda en Svenska folkhögskolans lärarejörening.

Tack vare denna

förenings arbete hava sedan denna tid flera för folkhögskolan viktiga önskemål blivit förverkligade.
Sålunda har föreningen lyckats genomföra lärarepersonalens pensionering.
må nämnas: utgivande aven årsbok -

varav nu 7 årgångar utkommit -

Av vad den för övrigt uträttat
för spridande af större känne-

dom om och intresse för folkhögskolorna; deltagande i världsutställningen i S:t Louis, varvid skolornas
kollektivutställning erhöll diplom för guldmedalj; medverkan till förhöjt statsanslag åt mindre bemedlade
elever samt till bestämmelse om utbetalning på en gång av statsanslaget till skolorna.

För att erhålla

materiel till svenska folkhögskolans historia har föreningen fr. o. m. 1909 genom byrån för tidningsurklipp -

"Svenska Argus" -

bekommit det viktigaste av vad i tidningspressen förekommit rörande

folkhögskolorna och deras verksamhet.
Till bestridande av omkostnaderna för föreningens verksamhet ha ej andra tillgångar funnits än
den årsavgift av 2 kr., som varje medlem erlägger.

Men, då dels utgivandet av årsboken hittills givit

ett avsevärt underskott, och då föreningens styrelse ej sällan måst sammanträda, visserligen utan annan
ersättning än själva resekostnaderna men utan dagtraktamente, så hava tillgångarna ej på långt när räckt
till, utan har föreningen ådragit sig en skuld på något över 1,000 kr.
Av yttersta vikt torde vara, att föreningen under de närmaste åren ej blott må kunna hålla tillsammans utan framför allt äga nödiga medel att effektivt kunna verka.

Vid den ifrågasatta omorganisa-

tion av lantbruksundervisningen, som riksdagen inom kort torde hehandla, gäller det för folkhögskolan
att bevaka sina intressen, så att icke dess framtid förspilles.

Föreningens styrelse, som under närmaste

tiden måste ha upprepade sammanträden, har tänkt sig att genom broschyrer och på annat sätt söka
bearbeta opinionen, så att folkhögskolan åtminstone måtte utverka sig samma förmåner i fråga om anslag,
som eventuellt beviljas lantmannaskolorna.
Då alltså föreningens verksamhet ej blott avser medlemmarnas egna intressen utan i ännu högre
grad hela folkögskolans utveckling och framgång, kan det ej anses obilligt begära, att samtliga svenska
folkhögskolor bidraga till dess stödjande.

Tolfte allm. svenska folkhögskolemötet, som den 15-17 aug.

d. å. var samlat i Stockholm, beslöt också att rikta en vädjan härom till resp. folkhögskolestyrelser.
På uppdrag av detta möte våga undertecknade vördsamt hemstälfa, att Eder folkhögskola ville under
5 år fr. o. m. 1910 bevilja svenska folkhögskolans lärareförening ett årligt anslag av 20 kr.
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