Referat fra styremøte 16.04.2020
Møtet ble gjennomført på Zoom
Tilstede: Eli Ulvestad (styreleder), Solveig Torgersen Grinder (nestleder), Anne Lise Olsen, Anne
Schiøtz, Linda Thiis, Kai Roger og Tore Friis-Olsen
Forfall: Asbjørn Hjertvik og Frode Aleksander Rismyhr
Fra kontoret; Kjærsti Gangsø

13/2020

Godkjenning av innkalling og sakliste

Det kom spørsmål etter medlemskapssøknaden fra Human- Etisk forbund. Orientering ble gitt under
sak19/2020
Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent

14/2020

Referat styremøtet 10-11.2.2020

Vedtak:
Referat fra styremøtet 10-11.02.2020 ble godkjent

15/2020

Orienteringer

Styret ble orientert om disse sakene:
1) Brev fra Vofo, og svar fra Departementet om hastetiltak pga Koronavirus
2) Oppdatert tiltaksplan 2020
3) Innvilget støtte fra IMDI på kr250.000,4) FNV, årskonferanse i Oslo 24-25.09.2020
5) FNV, spørreskjema for å lage ny strategisk plan
6) Møte med statssekretær i KUD Knut Aastad Bråten 10 mars sammen med Vofo
Vedtak:
Orienteringene ble tatt til informasjon

16/2020

Konsekvenser av Koronaviruset

17/2020

Regnskapsrapport 30.03.2020

Orientering om konsekvenser og iverksatte tiltak. Kunnskapsdepartementet har gitt midlertidig gitt
anledning til 4 timers kurs og nettundervisning uten krav om at hoveddelen skal være fysiske møter.
Studieforbundets egne kurs/arrangement er enten gjennomført via digitale plattformer eller utsatt/avlyst.
Kontoret forbereder en kompensasjonsordning for lag med store økonomiske tap innenfor rammen av
opprinnelig omsøkt kurstilskudd.
Vedtak:
Styret slutter seg til kontorets vurderinger i håndtering av Koronasituasjonen. Kontoret legger fram sak
om kompensasjon til kursarrangører som får store økonomiske tap pga avlyste kurs på styremøte 28
mai..

Vedtak:
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Regnskapsrapport 30.03.2020 blir tatt til etterretning.

18/2020

Innspill partiprogrammene

19/2020

Status samarbeidsavtaler og søknader om medlemskap

Vedtak:
Forslag til partiprogrammene oversendes partiene. Styret kommentarer og innspill blir innarbeidet.

Kontoret l fram oversikt over kursaktivitet i organisasjonene, både medlems- og de med
samarbeidsavtale de siste tre år. I hht vedtektene skal organisasjoner uten kurs siste 3 år (2017-2019)
miste avtale eller medlemskap
Årsmøtet behandler sak om medlemsorganisasjonene, styret behandler sak om organisasjoner med
samarbeidsavtale. Norsk Målungdom, Fagurmakerne i Norge, Norsk forening for kulturhistorisk
sverdfekting og Trondheim Vikinglag har ikke hatt kurs i denne perioden.
Vedtak:
1) Styret fremmer forslag til årsmøtet om at Norsk Målungdom ikke lenger kan inneha medlemskap i
Studieforbundet
2) Fagurmakerne i Norge, Norsk forening for kulturhistorisk sverdfekting og Trondheim Vikinglag er
organisasjoner md samarbeidsavtale. Disse har ikke hatt kurs de tre siste årene og avtalen vil derfor
opphøre.

20/2020

Årsmøte 2020, program mm

Årsmøtet er berammet til 28 mai kl 11-14.00, møtested Scandic Oslo City hotell som har
avbestillingsfrist 30.04.2020
Vedtak:
Årsmøtet gjennomføres i en enklere ramme en tidligere, med kun årsmøtesaker og felles lunsj. Om det
ikke blir mulig å gjennomføre fysisk møte finner kontoret en løsning for å gjennomføre digitalt.

21/2020

Årsmelding 2019

Vedtak:
Årsmelding 2019, med styrets merknader godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig
behandling.

22/2020

Budsjett 2021

Forslag til budsjett bygger på samme ambisjonsnivå som 2020, med unntak av nye
medlemsorganisasjoner. Det er ikke tatt høyde for mulige endringer tilskuddsregler for statstilskudd.
Budsjettet vil derfor ha behov for revisjon når ny Voksenopplæringslov med forskrifter er vedtatt.
Vedtak:
2

Styret godkjenner forslag til budsjett 2021 og legger dette fram på årsmøtet til endelig behandling. Det
legges inn en forutsetning om at høstens medlemsmøte, 24.11.2020 kan behandle revidert budsjett så
sant ny forskrift til Voksenopplæringsloven er kjent før møtet avholdes.

23/2020

Innkommet sak fra HATS til årsmøtet

HATS har sendt disse forslagene til årsmøtet. Forslaget kom innenfor fristen styret hadde satt. Forslaget
om vedtektsendring har frist 1.01 hvert år og kom ikke innenfor fristen.
1. Studieforbundet kultur og tradisjon skal arrangere instruktøropplæring i teater i samarbeid
med medlemsorganisasjoner. Malen for dette er instruktørkurset som var arrangert med
15 studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Finnmark og Hålogaland Amatørteaterselskap
2. Være pådriver for at VOFO og andre nasjonale organisasjoner med frivillighet som målgruppe
sprer sine kroner utover landet for å ha organisasjonsopplæring, med en veksel med
onlintilbud og regionale samlinger.
3. SKT skal har en rekrutteringsstrategi som er attraktiv for nasjonale og etniske minoriteters
organisasjoner
4. Arbeide for en tydeligere oppgavefordeling og støtteordning i amatørteaterfeltet.
5. Alle medlemmer har en stemme.
Styret har på forrige styremøte vedtatt å foreslå prolongering av inneværende strategi -og virksomhetsplan til ut
2021.
Styret legge fram saken på årsmøtet med følgende anbefaling:

Forslag fra HATS
Studieforbundet kultur og tradisjon skal arrangere
instruktøropplæring i teater i samarbeid med
medlemsorganisasjoner. Malen for dette er
instruktørkurset som var arrangert med 15 studiepoeng i
samarbeid med Høgskolen i Finnmark og Hålogaland
Amatørteaterselskap.
Være pådriver for at VOFO og andre nasjonale
organisasjoner med frivillighet som målgruppe sprer sine
kroner utover landet for å ha organisasjonsopplæring,
med en veksel med onlinetilbud og regionale samlinger.
SKT skal har en rekrutteringsstrategi som er attraktiv for
nasjonale og etniske minoriteters organisasjoner

Arbeide for en tydeligere oppgavefordeling og
støtteordning i amatørteaterfeltet.

Styrets anbefaling til årsmøtet
Kan innarbeides i nåværende strategiplan.
Forslaget oversendes styret til videre
vurdering/iverksetting.

Kan være en viktig oppgave for de nye
fylkesutvalgene i VOFO. Forslaget tas med i
arbeidet i VOFO, både sentralt og i regionene.
Det har vært et prinsipp i Studieforbundet å ikke
drive aktiv medlemsrekruttering. Både fordi
studieforbundene ikke skal «stjele»
organisasjoner fra hverandre, men også fordi
ressurskapasiteten trengs til de organisasjonene
som allerede er med eller kommer på eget
initiativ. Mange minoritets organisasjoner er
allerede med i andre studieforbund. På bakgrunn
av dette ønsker styret at forslaget ikke blir vedtatt.
Forslaget støttes ikke.
SKT har i mange år deltatt i arbeidet i
Teateralliansen som ble avviklet/endret til DRAMS
høsten 2019 der dette har vært tema. Feltet er i
3

dag svakt organisert, med mange ulike stemmer
og meninger. Gjennom Kulturalliansen er det tatt
et initiativ til å samle feltet nok en gang til et
uforpliktende nettverk, for å se om feltet kan enes
om politiske prioriteringer. Styret vil avvente dette
og foreslår at saken ikke realitetsbehandles på
årsmøtet.
Endring av vedtekter:
Alle medlemmer har en stemme.

Viser til vedtektene:
§ 9.
VEDTEKTSENDRINGAR

1. Framlegg til endring av vedtektene må
sendast innan 1. januar. Styret må sende
dei innkomne framlegga til
medlemsorganisasjonane seinast to
månader før årsmøtet.
2. Vedtektsendring krev 2/3 fleirtal på
årsmøtet
Fristen for å foreslå vedtektsendring er overtrådt.
Styret avviser derfor saken.

Vedtak:
Forslag fra HATS legges fram for årsmøtet til behandling:
1) Styret foreslår at årsmøtet oversender forslag om felles instruktøropplæring og felles organisasjonskurs
til styret
2) Styret foreslår at årsmøtet ikke vedtar å iverksette rekrutteringskampanje
3) Styret foreslår at årsmøtet ikke tar stilling til SKTs rolle i arbeid med oppgavefordeling/støtteordning på
teaterfeltet
4) Styret viser til vedtektenes frist for endringsforslag og ber årsmøtet avvise forslag om å endre
vedtektenes stemmefordeling.

24/2020

Medlemsmøte høsten 2021 om ny strategisk plan

Styrets forslag til årsmøtet er å prolongere inneværende Strategiske plan til 2021. Styret vil invitere til
medlemsmøte høsten 2020 for å diskutere retning og strategiske valg i planen. Det forutsetter at
Stortinget har vedtatt ny Voksenopplæringslov, og at forskriftene er klare før møtet.
Vedtak:
Medlemsmøtet om Strategisk plan og ny Lov og forskrift avholdes 24.11.2020. Kontoret utarbeider
forslag til innhold.

25/2020

Styremøtedatoer

Datoer for styremøter 2020/2021:
Styremøte 28 mai 2020 kl 09.00-10.30
Styremøte 8 september kl 11.00-15.00
Styremøte og Medlemsmøte 24. november kl 11.00-16.00
Styremøte 9 februar kl 11.00 – 15.00
Styremøte 13 april kl 11.00 – 15.00
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Årsmøte 27. mai (hele dagen)
Vedtak:
Styremøtedatoer er 28.mai, 8 september, 24 november, 9.februar og 13 april. Årsmøtet fastsettes til
27.mai 2021.

Sak 26/2020 Vofo, høring om framtidig organisering.

Styret diskuterte forslag fra VOFOs organisasjonskomite til framtidig organisering. Saken har vært
drøftet med fylkesleddene i SKT på telefonmøte 1 april 2020 der 12 fylkesledd deltok. Det er mange
synpunkt og uavklarte spørsmål, men styret er i stor grad positive til de foreslåtteendringene.
Vedtak:
Styrets merknader og innspill blir innarbeidet i høringssvaret før det sendes Vofo .

Sak 27/2020 Søknad om samarbeidsavtale

Det forelå søknad om samarbeidsavtale fra Norsk Filatelistforbund (NF)– paraplyorganisasjon for 83
frimerkeklubber
Vedtak:
Det inngås samarbeidsavtale med Norsk Filtalistforbund fra 16.04.20

Ved protokollen
Kjærsti Gangsø
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