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Referat fra telefonstyremøtet 17.10.2019  
Møtetidspunkt 18-18.30 

Tilstede: Eli Ulvestad (styreleder) Solveig Torgersen Grinder (nestleder), Anne Lise Olsen,  Anne 

Schiøtz, og Kai Roger Vatne  

Forfall: Asbjørn Hjertvik, Linda Thiis, Frode Aleksander Rismyhr og Tore Friis-Olsen 

Fra kontoret; Kjærsti Gangsø  

Sak 31/2019 Søknad om medlemskap Norges Bygdekvinnelag 

Styret i Norges Bygdekvinnelag har gjort vedtak om å  melde organisasjonen ut av Studieforbundet 

næring og samfunn og å søke medlemskap i  Studieforbundet kultur og tradisjon. 

Vedtak 

Styret er positive til Norges Bygdekvinnelags søknad om medlemskap fra 01.01.2020. Saken legges 

fram for ekstraordinært årsmøte 31.10.2019 til endelig behandling.  

 

Sak 32 /2019 Høringssvar, endret forskrift om disp på minste aktivitetsnivå 

Høringssak fra Kunnskapsdepartementet om å endre forskrift for å kunne gi dispensasjon til 

studieforbund som faller under grensen på 40 000 kurstimer som er dagens minstekrav. Styret ser ingen 

gode grunner til å innføre mulighet for dispensasjon. Bakgrunnen for dagens vo-lov var å sikre større 

robuste studieforbund, nettopp for å sikre svingninger i aktivitet. Styrt ser heller ikke noen åpenbar 

begrunnelse for at det er nødvendig å opprettholde studieforbund så lenge det er andre studieforbund 

medlemsorganisasjonene forholdsvis enkelt kan gå inn i. Om det likevel skulle bli dispensasjon er det 

viktig at det legges klare kriterier til grunn. Våre forslag er; 

 Disp ikke kan gis for mer enn 2 år, dispensasjonen faller bort om ikke studieforbundet allerede 

for år 1 med disp kan vise til vekst.  

 Disp ikke skal medføre at grunnstilskuddet videreføres på 1,5 mill, men reduseres slik det ligger 

i forskrift i dag.  

  Disp kun kan gis med inntil 15% nedgang fra det fastlagte minstenivået på 40.000 kurstimer   

Vedtak: 

Styret slutter seg til prinsipielle betraktninger rundt høringssak om forskriftsendring og minimum 

aktivitetsnivå for studieforbund. SKT er skeptisk til å åpne for å gi dispensasjon utfra begrunnelsen 

for dagens voksenopplæringslov og forskrifter. Kontoret skriver høringssvar til 

Kunnskapsdepartementet i tråd med debatten i styret og saksnotatet.  

 

 

Ved protokollen 

Kjærsti Gangsø 


