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Referat fra styremøte  1-02.09.2016 

Sak 29/2016 Referat fra styremøtet 25.05.2016 

Vedtak: 

Referat fra styremøtet 25.05.2016 ble godkjent. 

 

Sak 30/2016 Orienteringer 

Styret ble orientert om disse sakene: 

1. Statsbudsjettet 2017 

2. Scenerom 

3. Studieforbund og høyere utdanning 

4. Handlingsplan 2016, status  

5. Nytt fra VOFO 

6. Nytt fra Frivillighet Norge 

7. Arendalsuka 

8. Forbundet KYSTEN; seminar om tradisjonsbåtbygging som universitetsfag 

9. Unescos konvensjon om vern av immateriell kulturarv, portal for 

fortegnelser og 10 år i 2017. 

Vedtak: 

Informasjonen blir tatt til orientering. 

 

Sak 31/2016 Regnskap 31.07.2016 

Styret gikk gjennom regnskapsrapporten. 

Vedtak: 

Regnskapsrapport 31.07.2016 blir tatt til etterretning. 

 

Sak 32/2016 Kulturopplæring og voksenopplæringslovens 

begrensninger. Er de forenlige? 

I tråd med bestilling fra forrige styremøte legger vi opp til en større diskusjon om 

kulturopplæring og voksenopplæringsloven. Mette Vårdal, styreleder i Noregs Ungdomslag 

og tidligere ansatt i Studieforbundet, Astrid Krohn nytilsatt kommunikasjonsrådgiver i VOFO 

med erfaring fra VOX og Jan Dalen, styreleder i Studieforbundet natur & miljø holdt 

innledning med 3 ulike perspektiver. Etter innledningene vil det bli gruppearbeid for å kunne 

gå inn i en del konkrete problemstillinger. Saken ble avsluttet med en åpen debatt.  
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Vedtak: 

Kontoret fremmer konkrete forslag til oppfølging på neste styremøte. 

 

Sak 33/2016 Medlemskap i Studieforbundet kultur og tradisjon.  

Styret har bedt om en sak om dagens system, rutiner for medlemskap i Studieforbundet og 
om ønsket medlemskapsprofil. Kontoret leverte saksutredning rundt disse spørsmålene:  

1) Er dagens system for medlemskap/samarbeidsavtaler tilfredsstillende 
2) Har vi med dagens organisasjoner en ønsket medlemsprofil eller er det 

organisasjoner vi kunne ønsket å ha med i Studieforbundet. 
 
Vedtak: 

1. Styret ønsker ingen endring i dagens system for medlemskap/samarbeidsavtaler.  

2. Det innføres krav om å være en aktiv opplæringsaktør i alle samarbeidsavtaler. I praksis 

settes en frist på 3 år. Samarbeidsavtaler med organisasjoner uten opplæringsvirksomhet 

etter Lov om Voksenopplæring blir etter 3 år slettet. Kravet har tilbakevirkende kraft (2014-

2015 og 2016) 

3. Kontoret gjennomgår alle avtaler og sikrer at alle er kjent med vedtaket. 

4. Kontoret forbereder sak om vedtektsendring for å innføre samme 3 årsregel i vedtektene. 

 

Sak 34/2016 VOFO regionreform.  

Høringssak fra VOFO med svarfrist 26.09.2016.  VOFOs utredning om regionreform lå ved 

saken.  

Vedtak: 

Studieforbundet støtter forslaget til regionreform i VOFO. Saken blir drøftet på fylkessamling 

2-4.09 og innspill derfra blir innarbeidet i høringssvaret. Dersom regionreformen blir 

gjennomført må Studieforbundet vurdere egen oppgavebeskrivelse og organisering av egne 

fylkesledd. 

 

Sak 35/2016 Kulturalliansen, stiftelsesmøte 05.09.2016 

 Studieforbundet er invitert til stiftingsmøte 05.09.2016 

Vedtak: 

Studieforbundet kultur og tradisjon melder seg inn i Kulturalliansen. Solveig Torgersen 

Grinder og Kjærsti Gangsø deltar på stiftelsesmøtet. 

 

Ved protokollen 

Kjærsti Gangsø 


