
Medlemskap  i Studieforbundet 
kultur og tradisjon 

Studieforbundet kultur og tradisjon 
bygger virksomheten på disse 
grunnprinsippene: 
 
VISJON: 
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. 
  
VIRKSOMHETSIDÉ: 
Studieforbundet kultur og tradisjon skal 
organisere og legge forholdene til rette 
for folkeopplysning og opplæring i 
medlemsorganisasjonene, innenfor 
rammen av Lov om Voksenopplæring. 
Hovedkontoret for Studieforbundet 
kultur og tradisjon ligger i Vågå 
kommune. 
  
GRUNNLEGGENDE PRINSIPP: 
Studieforbundet kultur og tradisjon 
setter det skapende mennesket i 
sentrum ved å legge til rette for: 

 personlig utvikling og læring på 
egne premisser 

 opplevelse av levende 
kulturtradisjoner 

 bevissthet om mennesket som en 
del av en økologisk helhet 

 erfaring med demokratisk 
organisasjonspraksis 

 
 
Studieforbundet er finansiert av 
kunnskapsdepartementet, og formidler 
tilskudd til opplæring i 
medlemsorganisasjonene. 

 
kilde til  

inspirasjon  
og kunnskap,  

samhold og glede 
 

Kulturopplæring i frivillige 
organisasjoner er en stor og viktig del 
av organisasjonenes totale aktivitet, og 
en forutsetning for det lokale kulturlivet.  
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Alle frivillige organisasjoner, regionale og/eller nasjonale, kan søke om medlemskap i 
Studieforbundet kultur og tradisjon. Det er et krav at organisasjonen  
identifiserer seg med Studieforbundets visjon, virksomhetsidé og de grunnleggende 
prinsippene. 
 
Vedtektene sier dette om medlemskap; 
 
§3.  MEDLEMSKAP  

1. Medlemmer i Studieforbundet kultur og tradisjon er ideelle organisasjoner som 
virker i samsvar med formål og virksomhetsidé til Studieforbundet kultur og 
tradisjon. For å bli medlem må organisasjonene være demokratisk oppbygde 
og ha kursaktivitet med minst 500 studietimer i gjennomsnitt de siste tre årene. 

 
2. Søknader om medlemskap avgjøres av årsmøtet. 

 
3. Organisasjoner med færre studietimer kan søke om samarbeidsavtale. Styret 

behandler søknader om samarbeidsavtale eller opphør av slike avtaler. 
 
Når en organisasjon blir medlem i Studieforbundet kultur og tradisjon oppstår det noen 
forpliktelser og muligheter; 

 delta i Studieforbundets demokratiske prosesser, som årsmøtet og eventuelt 
styret 

 informere om studiearbeid til egne medlemmer 

 delta i Studieforbundets fylkesledd, og gjennom dette 
Voksenopplæringsforbundets fylkesledd 

 mulighet for å søke kursstøtte til all kursvirksomhet som gjennomføres etter 
regelverket 

 mulighet for å søke støtte via ulike offentlige kanaler til pedagogisk 
utviklingsarbeid 

 mulighet til å få besøk av representanter fra Studieforbundet til 
kurs/samlinger/årsmøter 

 det er ikke medlemskontingent i Studieforbundet kultur og tradisjon 

 medlemsorganisasjonene får overført penger til kompetanseheving etter en gitt 
fordelingsnøkkel. Tilskuddet skal bidra til at organisasjonen får gjennomført 
egne tiltak for å styrke eget læringsarbeid. 

 
 

En samarbeidsavtale gir organisasjonen anledning til å søke om kursstøtte til kurs som 
tilfredstiller regelverket. Organisasjonen har ingen demokratiske retter eller plikter, og 
kan heller ikke søke midler til pedagogisk utviklingsarbeid eller kompetanseheving 
gjennom studieforbundet. 
 
Per i dag har Studieforbundet kultur og tradisjon 14 medlemsorganisasjoner og 
samarbeidsavtale med 16 andre organisasjoner. 
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