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Læring, fellesskap og demokrati 

Det skal være mulig for alle som bor i Norge  

å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige  

tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. 

 

 

 

 

 

 

 

bokmål 

 

 

http://www.kulturogtradisjon.no/
mailto:post@kulturogtradisjon.no


 

2 

 
www.kulturogtradisjon.no – post@kulturogtradisjon.no – Tlf: 61 21 77 50 

 

Innledning 

Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) er ett av 15 godkjente studieforbund i Norge. I Lov om 

voksenopplæring står det at alle studieforbund må ha en regional organisering for å være godkjent. 

Studieforbundet vårt har besluttet å ha en regional organisering med et fylkesledd i hvert fylke. Det er i 

hovedsak representanter fra medlemsorganisasjoner med fylkeslag som utgjør styret i fylkesleddene i 

Studieforbundet kultur og tradisjon.  

Se oppdatert oversikt over medlemsorganisasjoner og 

organisasjoner med samarbeidsavtale på 

www.kulturogtradisjon.no under "Om Studieforbundet". 

En oversikt over hvilke organisasjoner som har kurs i 

ditt fylke finner du på vår hjemmeside under fanen 

kursstøtte og kursstatistikk. 

Oppgaver i fylkesleddet 

Fylkesleddet har definert følgende oppgaver i egne 

vedtekter. 

 Være samarbeidsorgan mellom medlemsorganisasjonene i Studieforbundet kultur og tradisjon i 

spørsmål som omhandler voksenopplæring i regionen. 

 På vegne av samtlige medlemsorganisasjoner i Studieforbundet kultur og tradisjon søke om 

regionale midler og fastsette bruken av dette. 

 Være medlem av Voksenopplæringsforbundet(VOFO) regionalt og arbeide for egen 

styrerepresentasjon i regionstyret i VOFO. 

 Gjennom VOFO og sammen med de andre studieforbundene i regionen skal fylkesleddet arbeide 

for å utvikle samarbeidet med fylkeskommunen, og bedre de regionale rammevilkår. 

 Synliggjøre egen opplæringsaktiviteten i regionen og spre aktuell informasjon om arbeidet for 

voksnes læring i fylket til de enkelte medlemsorganisasjonene i Studieforbundet kultur og 

tradisjon. 

 

Eksempler på konkrete oppgaver fylkesleddet kan gjøre: 

 Holde årsmøte og velge styre 

 Med bistand fra Studieforbundet kultur og tradisjon sentralt, arrangere medarbeider og/eller 

organisasjonskurs for medlemsorganisasjonen rundt i fylket. 

 Med bistand fra Studieforbundet kultur og tradisjon sentralt, kunne svare på høringsutspill fra 

fylkeskommunen om kultur og tradisjonsopplæring. 

 Søke fylkeskommunen om voksenopplæringsmidler (vo-midler) og fastsette bruken av disse. 

 Informere lokallagene slik at de søker kommunale vo-midler 

 Sørge for at det er 3-4 oppslag i året i regional/lokal media om studieaktiviteten i Studieforbundet 

kultur og tradisjon. 

Valg 

Valg av representanter til Studieforbundets fylkesledd velges fortrinnsvis inn fra 

medlemsorganisasjonenes fylkesledd. Studieforbundet anbefaler at medlemsorganisasjoner med 

fylkesledd velger på sine årsmøter en representant som skal sitte i Studieforbundets fylkesledd.  

Valgkomité kan være en alternativ løsning.  

Er du usikker på valg og gjennomføring av valg ta kontakt med Studieforbundet på epost eller telefon. 

Styret må bestå av 3 til 5 personer. Disse velges for ett år av gangen. Dette for å fordele 

arbeidsbelastningen og for effektivt å kunne skifte ut ev. mindre engasjerte styremedlemmer.  

 

Lobbyvirksomhet og synliggjøring 

En av oppgavene til fylkesleddet er å følge opp lokallagene og sørger for synlighet i media og for 

politikerne. Dette kan gjøres på flere måter. Fylkesleddet kan følge opp de lokale lagene og gi 
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påminnelser om viktigheten av at lagene viser sin opplæring i media og sosiale medier. Samtidig kan 

fylkesleddet oppfordre lokallagene til å snakke om den opplæringen de har i et større perspektiv. 

Fylkesleddet kan også være en tilleggs kilde for lokallaget og bistå med informasjon om opplæringen 

på et fylkesnivå. Eks: Sette opp i årsmeldingen at fylkesleddet har som mål at Studieforbundet nevnes 

i regionpresse 3-4 ganger i året. Deretter følge opp gjennom å invitere politikere og media til kursene 

(Husk at journalister og politikere ofte er opptatt og at det derfor kan være nødvendig å invitere 

gjentatte ganger før de har muligheten til å kommer på kurset). 

Fylkesleddet kan også arbeide direkte mot politikerne gjennom å delta på høringer i fylkeskommunen 

og skrive høringsforslag. Her er Studieforbundet sentralt veldig gjerne med som en støttespiller og 

medhjelper, ta bare kontakt om dere har spørsmål. Gjennom å ta direkte kontakt med politikere på 

fylkesnivå kan fylkesleddet bevisstgjøre og utfordre politikerne i fylke på utdanning i frivilligheten.  

Økonomien i fylkesleddene 

Et flertall av fylkeskommuner gir tilskudd til studieforbundene. Dette skjer enten via VOFO på 

fylkesnivå eller direkte etter søknad til fylkeskommunen.    

Fylkesleddet i Studieforbundet kan velge å fordele tilskuddet på tre ulike måter: 

1.) Fordele etter studietimene til de forskjellige medlemsorganisasjonene i Studieforbundet.  

2.) Fordele etter styrets ønske. ev. fellestiltak styret bestemmer skal settes i gang. 

3.) En kombinasjon av 1 og 2. 

 

Fordelingsnøkkelen av fylkestilskudd baseres på antall studietimer det enkelte studieforbund har hatt i 

fylket. Dette gjelder også internt i fylkesleddet, men fylkestilskuddet fordeles bare til de 

organisasjonene som er 1) medlemsorganisasjoner, som har 2) et fylkeslag og, som har 3) 

studieaktivitet i fylket.  

Et mindretall av fylkeskommunene gir ikke tilskudd til studieforbundene eller 

medlemsorganisasjonenes studiearbeid. Studieforbundet kultur og tradisjon bidrar med at årlig tilskudd  

p.t. 5.000 kr for å avholde årsmøte og følge opp fylkesleddet i VOFO. Tilskuddet utbetales hvert år når 

årsmelding er sendt inn og kontonummer er oppgitt til Studieforbundet. 

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) 

Voksenopplæringsforbundet er en paraplyorganisasjon for studieforbundene i Norge. VOFO sin 

viktigste oppgave er å være et møtested for de som arbeider med voksenopplæring. VOFO arbeider 

for økte rammevilkår for studieforbundene, og er mange steder de som har best kontakt med både 

Stortings- og fylkestingsmiljøet. Det er gjennom VOFO på fylkesnivå vi møter de andre 

studieforbundene i fylket  og sammen med disse arbeide for bedre vilkår i fylket.  Studieforbundet 

kultur og tradisjon ser det som viktig at en gjennom samarbeidet i VOFO styrker kultur og tradisjon sin 

plass i opplæringsbildet, og styrker rammevilkårene gjennom å arbeide for økte bevilgninger.  

Blir du valgt enten som medlem i styret eller som vara i styret i din regionale VOFO har du mulighet til 

å påvirke og bidra aktivt. Studieforbundet kultur og tradisjon er det tredje største studieforbundet  i 

landet og vi må derfor ta et større ansvar enn andre som har mindre studietimer enn oss. 

 

VOFO sine fylkesledd har medlemskontingent. Den blir vedtatt på årsmøtene i fylkesleddene. Et 

fylkesledd av Studieforbundet kultur og tradisjon kan ikke melde seg ut av VOFO. Utmelding kan bare 

skje på nasjonalt nivå. VOFO er organisert med fylkesledd i alle fylker, der fylkesleddene i 

studieforbundene er medlem. 

Mer informasjon om Voksenopplæringsforbundet finner du på www.vofo.no 

Har du spørsmål ta kontakt med Studieforbundet: 

post@kulturogtradisjon.no 

Tlf.: 61 21 77 50 

www.kulturogtradisjon.no 
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Vedtekter 

Standardvedtekter for fylkesledd i Studieforbundet kultur og tradisjon  

§ 1. Formål  

Fylkesledd av Studieforbundet kultur og tradisjon: 

 Skal organisere og legge forholdene til rette for folkeopplysning og opplæring i medlemsorganisasjonene, 

innen rammen av Lov om Voksenopplæring. 

 

§ 2. Arbeidsoppgaver for fylkesleddet 

 være samarbeidsorgan mellom medlemsorganisasjonene i Studieforbundet kultur og tradisjon i spørsmål 

som omhandler voksenopplæring i regionen. 

 på vegne av samtlige medlemsorganisasjoner i Studieforbundet kultur og tradisjon søke om regionale midler 

og fastsette bruken av dette. 

 være medlem av regionalt VOFO og arbeide for egen styrerepresentasjon i regionstyret i Vofo. 

 gjennom VOFO, sammen med de andre studieforbundene i regionen, arbeide for å utvikle samarbeidet med 

fylkeskommunen, og bedre de regionale rammevilkår. 

 synliggjøre egen opplæringsaktiviteten i regionen og spre aktuell informasjon om arbeidet for voksnes læring i 

fylket til de enkelte medlemsorganisasjonene i Studieforbundet kultur og tradisjon. 

 

§ 3. Medlemskap 

Fylkesleddet av Studieforbundet kultur og tradisjon skal  bestå av  medlemsorganisasjoner  i Studieforbundet 

kultur og tradisjon som har eget fylkesledd og som har opplæringsaktivitet i fylket. 

§ 4. Årsmøtet 

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mai måned og behandler følgende saker: 

1. Styrets årsmelding 

2. Revidert regnskap 

3. Innkomne saker 

4. Valg 

Innkalling sendes medlemsorganisasjonene senest 4 uker før møtet. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når 1/3 av medlemsorganisasjonene krever det. 

Medlemsorganisasjonene må få varsel om ekstraordinært årsmøte senest 4 uker før møtet. Saksdokumenter må 

sendes senest 2 uker før møtet. 

Dersom fylkesstyret ikke innkaller til fylkesårsmøte innen fristen, kan Studieforbundet sentralt innkalle og avvikle 

møtet. 

 

§ 5. Årsmøtets sammensetning 

Årsmøtet settes sammen av representanter fra medlemsorganisasjonene i Studieforbundet kultur og tradisjon. Se 

§3. Stemmerett har de organisasjoner som har hatt studieaktivitet foregående år etter denne nøkkelen: 

0      -  500 studietimer   1 stemme 

501  - 1000          2 stemmer 

1001- 2000          3 stemmer 

2001- 5000           4 stemmer  

5001                       5 stemmer 

Organisasjoner som ikke har hatt studieaktivitet kan møte med tale og forslagsrett. 

Vedtak foretas ved simpelt flertall. 

§ 6. Styret 

Styret kan bestå av 3-5 medlemmer, derav leder, kasserer og sekretær. 

Alle velges for ett år om gangen. 

Det anbefales at styrets medlemmer er tillitsvalgt/ansatt i egen medlemsorganisasjon. 

§7. Vedtektsendring 

Hvis fylkesleddet ønsker å avvike mønstervedtektene skal endringen vedtas med 2/3 flertall på årsmøtet i 

fylkesavdelingen av Studieforbundet. Vedtektsendringer skal godkjennes av Studieforbundet kultur og tradisjon 

sentralt. 

§ 8. Oppløsning 

Spørsmål om oppløsning av fylkesledd av Studieforbundet kultur og tradisjon kan bare behandles på årsmøtet i 

fylkesleddet. Forslaget må sendes styret innen 1. januar. Det kreves 3/4 flertall for at oppløsning kan vedtas. 

Endelig vedtak skal godkjennes av Studieforbundet kultur og tradisjon sentralt. 

 

Vedtatt på årsmøtet 2010. 
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