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Referat fra styremøte 15. september 2014
Møtested: Voksenopplæringsforbundet, Mozfeldtsgate 1 Oslo
Tilstede:

Eli Ulvestad (leder), Solveig Torgersen Grinder (nestleder), Randi Grønbakken, Endre
Kleiveland, Anne Langmoen, Kjell Helge Moe og Frode A Rismyhr.

Frå kontoret:

Sina Bråten Lunde og Kjærsti Gangsø

Gro Holstad og Hilde Grønhovd frå VOFO deltok på deler av møtet.

Sak 27/2014 Referat fra styremøtet 16 juni
Vedtak:
Referat fra styremøte 16 juni godkjennes.

Sak 28/2014 Orienteringer
Styret fikk en orientering om disse sakene;
* Bunad og vevopplæringa
* Norsk folkelig Dans
* Fortidas former
* Arendalsuka
* VOX-undersøkelse om kursøkonomi
* Handversskolen AS
* Fylkessamling 26-28.09
* Situasjonen i Norsk Teaterråd
* Sykefravær Tore Friis-Olsen
* Fagdagene i bunad
* VOFOs regelsverksutvalg
Vedtak:
Informasjonen blir tatt til orientering.

Sak 29/2014 KURSADMIN, status.
Styret fikk en orientering om Kursadmin, nye brukere, opplæring og utvikling av program med tilleggsløsninger.
Styret understreker at bruk av alle kursdeltakere kan identifiseres via papirskjema, og at hyppigere bruk av
anonyme deltakere tilfredsstiller alle krav fra Kunnskapsdepartementet og Lov og Voksenopplæring.
Vedtak:
Styret slutter seg til kontorets vurdering om tiltak for å få størst mulig effekt av Kursadmin. Hyppigere bruk av
anonyme deltakere i databasen og tydeligere prioritering opplæring av nye brukere iverksettes umiddelbart.

Sak 30/2014 Mulig misbruk av kursstøtte
Internkontroll avdekker at det et av lagene kan ha misbrukt kursstøtteordningen. Styret fikk en orientering om
saken.
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Vedtak;
Studieforbundet kultur og tradisjon anmelder Øvre Slettheia Fritidsklubb for mulig misbruk av kurstilskudd.

Sak 31/2014 Regnskap 31.08.2014
Styret gikk gjennom regnskapsrapport per 31.08.2014
Vedtak:
Regnskapsrapport 31.08.2014 blir tatt til etterretning.

Sak 32/2014 Prosjekt bunad
Styret fikk en orientering om Studieforbundet kultur og tradisjons rolle i nytt bunadprosjekt og arbeidet med å
søke mer finansiering til kurs/opplæring som allerede er i gang.
Vedtak;
Styret tar informasjon om bunadsarbeidet i Studieforbundet til orientering. Debatt og innspill fra styret tas med i
det videre arbeidet.

Sak 33/2014 Søknader om samarbeidsavtaler
Det forelå to søknader om samarbeidsavtale.
Vedtak:
Styret godkjenner samarbeidsavtale med Norsk Folkedraktforum og Norges Linforening. Avtalen gjelder fra
16.09.2014.

Sak 34/2014 Kommunikasjonsplan 2014
Ny kommunikasjonsrådgiver Sina Bråten Lunde har startet arbeidet med lage forslag til kommunikasjonsplan.
Kommunikasjonsplanen har forholdsvis kort varighet til vinter/vår 2015. Denne bla lagt fram og diskutert i styret.
Vedtak:
Framlagt forslag Kommunikasjonsplan for Studieforbundet kultur og tradisjon godkjennes.

Sak 35/2014"1 million på rett kurs" - markedsføring og kriterier.
Kampanjen 1 million på rett kurs har som mål å rekruttere flere kursdeltakere. Styret har tidligere vedtatt å dele ut
2 priser på årsmøtet 2015. En til lag som har vekst i deltakere fra 2013 til 2014 og en til
arrangør/fylke/organisasjon som har gjort et særskilt systematisk arbeid for å få med flere,
Kontoret foreslår at det deles ut en pris a 10.000 for planmessig og systematisk arbeid og to priser a 5.000,- for
lag med vekst. Kontoret foreslår at det trekkes mellom alle lag med mer enn 5 personer mer i 2014. Alle
prisvinnerne inviteres til årsmøtet og følges opp med lokal pressedekning. Etter styremøtet lages sak på nettsida,
og kampanjen omtales i brevet som går i retur med tilsagnsbrev om kursstøtte.
Vedtak:
Styret godkjenner opplegg og kriterier for 3 priser i kampanjen 1 million på rett kurs.

2

3

Sak 36/2014 FNV, årsmøte og ledermøte 18-20.09.14
Studieforbundet har sendt formell søknad om opptak som medlem i FNV. Det innebærer at Studieforbundet må
stille med en person som varamedlem i FNVs styret. Hver nasjon har 8 stemmer på årsmøtet. Etter avtale med
Senterpartiets Studieforbund får alle deltakerne fra SKT stemmerett.
Vedtak;
Eli Ulvestad, Solveig Torgersen Grinder, Anne Langmoen, Kjell Helge Moe og Kjærsti Gangsø representerer på
årsmøtet i FNV.
Kjærsti Gangsø blir foreslått som varamedlem til styret.

Sak 37/2014 Statsbudsjettet 2015
Styret drøftet ulike scenarier i forhold til Statsbudsjettet 2015 som legges fram 8 oktober 2014. Statsbudsjettet
blir sak på leder og generalsekretærmøtet 13 oktober. Hilde Grønhovd fra VOFO var tilstede og orienterte om sitt
arbeid.

Sak 38/2014 Leder- og generalsekretærmøte 13 oktober
Medlemsorganisasjonene har fått melding om leder- og generalsekretærmøte 13 oktober. Møtet blir holdt i
kulturvernets hus i Oslo.
Sakliste;
1) Statsbudsjettet 2015
2) 1 million på rett kurs
3) Eventuell endring i tilskuddssystem (innenfor ramme studieforbundet kan bestemme selv)
4) Kompetansehevingstilskuddet, formål og bruk.
Vedtak:
Styret godkjenner forslag til saksliste for leder- og generalsekretærmøte.

Ved protokollen
Kjærsti Gangsø
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