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FSO är Sveriges branschorganisation för idéburna fria förskolor. 
FSO:s uppgift är att, med ett barnperspektiv, arbeta för alla barns 

lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan. 
 

FSO:s vd invald i KFO:s styrelse 
 
   FSO Fria förskolors vd Mimmi von Troil valdes i dag in i arbetsgivarorganisationen 
KFO:s styrelse vid KFO:s årsstämma på Stockholm Waterfront Congress Center. 
 
   - Jag är ödmjukt smickrad över det stora förtroende som har visats mig, och jag hoppas att 
jag kan bidra med goda erfarenheter i styrelsen och KFO:s arbete, särskilt nu då den idéburna 
välfärden står inför stora utmaningar, säger Mimmi von Troil. 
 
   KFO:s medlemmar är både små och stora verksamheter inom många olika branscher, till 
exempel personlig assistans, handel, förskola, skola och tjänsteföretag. Inflytande och 
demokrati är viktiga ledord, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt 
kommer medlemmar, kunder och brukare till godo. Förskoleområdet representerar det tredje 
största avtalsområdet inom KFO:s avtalsområde. Bara områdena personlig assistans och 
handel är större. 
 
   - Med tanke på att FSO är den nationella organisationen för idéburna fria förskolor kan det 
te sig naturligt att vi får den här platsen i KFO:s styrelse, säger Mimmi von Troil. 
 
   FSO:s ordförande Catarina Ranäng valdes samtidigt in i KFO:s styrelse som Mimmi von 
Troils personliga ersättare. 
 
 
Fakta: 
KFO är arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och 
civilsamhälle. KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika verksamhetsområden. KFO har nästan 
4000 medlemsföretag som tillsammans har cirka 100 000 anställda. Det gör KFO till Sveriges största fristående 
arbetsgivarförening.  
 
FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor i Sverige. FSO är en 
medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat 
organisationens uppdrag – ”att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till utveckling 
oavsett huvudman för förskolan”. 

För mer information, kontakta gärna 
 
Mimmi von Troil, vd  0709-798 799 


