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Referat fra styremøte 08.09.2020  
Møtested; Clarion The Hub, Oslo og Zoom 

Tilstede: Eli Ulvestad (styreleder), Marit Jacobsen (nestleder), Asbjørn Hjertvik, Anne Lise Olsen, Anne     

Schiøtz, Joachim Svendsrød, Kai Roger og Jorun Henriksen  

Forfall: Linda Thiis 

Fra kontoret; Torunn Elise Kveen og Kjærsti Gangsø  

 

Sak 25/2020 Velkommen til styremøtet, praktisk informasjon mm 

Styremøtet startet med en presentasjon av styremedlemmene og deres organisasjoner, samt 

informasjon om rutiner for styrearbeider, praktisk info om honorar og reiseregning og om gjennomføring 

av styremøtene. 

 

Sak 26/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak om oppfølging av partiprogrammene ble meldt inn som eventuelt-sak 
Vedtak: 

Innkalling og sakliste med tillegg ble godkjent. 

 

Sak 27/2020 Referat fra styremøtet 28.05.2020 

Vedtak: 

Referat fra styremøtet 28.05.2020 ble godkjent. 

 

Sak 28/2020 Orienteringer: 

Styret ble muntlig orientert om disse sakene: 

• Årsmøtet 2020, oppsummering og oppfølging (vedlegg) 

• Handlingsplan, status tiltak (vedlegg) 

• Mulige endringer i forskrift til VO-loven, muntlig presentasjon (vedlegg) 

• Ref møte med statssekretær Gunhild Berge Stang, KUD 18.08.2020 

• Ref møte med Stortingsrepresentantene Solveig Schytz og Carl-Erik Grimstad, Venstre 

• Forbundet Nordisk Vuxenupplysning, digitalt årsmøtet 24.09.2020 

• Ny medlemsorganisasjon Human-Etisk Forbund fra 01.01.2021 

• Kulturdepartementet, strategi for folkedans og folkemusikk, frist 30.11.2020 

• HM Dronning Sonja besøker Hjerleid Handverkskole 09.09.2020 

 

Vedtak: 

Informasjonen blir tatt til orientering. 
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Sak 29/2020 Covid-19, konsekvenser for Studieforbundet 

Styret ble orientert om situasjonen i Studieforbundet pga Covid-19 og fikk daglig leders vurdering av 

tiltak. Pr 30.08 er det nær 40.000 færre registrerte kurstimer enn i 2019 samme tid, og det er utbetalt ca 

330.000 i kompensasjonsmidler for påløpte kostnader til kurs som ble redusert eller avlyst.  

Det er uavklart hvorvidt ubrukt opplæringstilskudd må betales tilbake til Kunnskapsdepartementet. 

Daglig leder følger opp og foreslår tiltak dersom det blir nødvendig.  

For å motivere til kursaktivitet og kompensere for smitteverntiltak som økt vask, og færre deltakere 

diskuterte å øke tilskuddssatsene ut 2020. 

Vedtak: 

For å stimulere til kursaktivitet og kompensere merkostnader med smittevern økes tilskuddssatsene til 

1000,- for læringsverksted, 125,- time med lærer og 50,- time uten lærer til 31.12.2020.  

 

Sak 30/2020 Regnskapsrapport 31.08.2020 

Daglig leder gikk gjennom den utsendte regnskapsrapporten.  

Vedtak: 

Regnskapsrapport 31.08.2020 blir tatt til orientering. 

 

Sak 31/2020 Sak fra HATS om samordning av tilskuddsordninger 

Styret behandlet uttalelsen fra HATS sitt årsmøte som er sendt til styret i Studieforbundet kultur og tradisjon, 

styret i Kulturrom, styret i LNU og Direktør i Kulturrådet 

Årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap oppfordrer Kulturrom, Kulturrådet, LNU samt Studieforbundet kultur 

og tradisjon om å samordne og innrette tilskuddsordningene og søknadsprosessen slik at de treffer bedre 

behovet aktører i Nord-Norge har. 

Daglig leder har hatt kommunikasjon med Kulturrom og LNU om saken. 

Vedtak: 

Styret tar uttalelsen til orientering. Styret ser det ikke som hensiktsmessig å ta et initiativ for bedre 

samordning og innretning på tilskuddsordningene nå, og viser til de endringsarbeidet for 

voksenopplæringsloven med forskrifter som er i sluttfasen. Styret ber daglig leder samarbeide med 

medlemsorganisasjonene for å sikre at lokallagene i Nord Norge får tilstrekkelig informasjon om 

mulighetene for tilskudd til kurs.  

 

Sak 32/2020 Ny Lov og forskrift, møte med Kulturdepartementet 22.09.2020 
10 av 14 studieforbund flyttes til Kulturdepartementet, avdeling for sivilsamfunn og idrett fra 01.01.2021. 

Alle studieforbundene er invitert til møte i KUD for å presentere seg. Statssekretær Gunhild Berg Stang 

vil delta på møtet. Styret diskuterte hva Studieforbundet skal vektlegge i sin presentasjon på 3 minutt.  

Vedtak: 

Daglig leder deltar på møtet. Styrets innspill om felleskap, samarbeid og motivasjon, aktiv deltakelse på 
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organisasjonenes arenaer, god arbeidsdeling og ikke minst felles utviklingsprosjekt som modulkursene, 

Hjerleid Handverksskole og faglig utviklingsarenaer vektlegges i presentasjonen.  

  

Sak 33/2020 Prosedyre oppnevning av representanter til fylkesutvalg i Vofo 

Vofos nye vedtekter legger ned fylkesleddene i Vofo og erstatter disse med fylkesutvalg. Alle 

studieforbund representert i fylket inviteres til å oppnevne hver sin representant i fylkesutvalgene. 

Fylkesutvalgene skal konstituere seg selv. Det er sentralleddet i studieforbundene som skal oppnevne. 

Daglig leder foreslår rutine for framgangsmøte. I samråd med styreleder er det allerede oppnevnt 

personer i to fylker: 

Møre og Romsdal: Gunvor Dyvik Friisvold, Norges Bygdekvinnelag med Åge Nortun, Slekt og data som 

vara 

Viken; Rita Vistad, Norges Husflidslag med Bjørg Lundeby, Norges Husflidslag som vara 

Vedtak: 

1) Daglig leder får fullmakt til å oppnevne representanter til fylkesutvalgene i Vofo i samarbeid med det 

regionale fylkesleddet av SKT. Det skal oppnevnes representant og vara-representant. 

2) Styret i Studieforbundet skal ha orientering om alle oppnevnelsene. 

3) Dersom det oppstår uenighet løftes saken til styret i Studieforbundet til endelig avgjørelse. 

 

Sak 34/2020 Medlemsmøte 24.11.2020 

Årsmøtet vedtok medlemsmøte 24.11 for å diskutere framtidig strategi med medlemsorganisasjonene. 

Om forskriften foreligger skal styret også presentere revidert budsjett 2021. Bakgrunnen er forlengelse 

av Strategi- og virksomhetsplan et ekstra år pga uvisshet om ny Voksenopplæringslov med forskrift. 

Plan for dagen; 

09.00 -11.30 styremøte 

11.30-12.30 lunsj 

12.30-15.00 medlemsmøte 

Vedtak: 

Kontoret planlegger gjennomføring av møtet i tråd med diskusjonen i styret. Det innkalles til ekstra 

digitalt styremøte 05.11 kl 15.00 for å behandle revidert budsjett. 

 

Sak 35/2020 Eventuelt  

Oppfølging av partienes forslag til nye program. 

Vedtak: 

Styret ber kontoret samarbeide med Vofo om oppfølging i tråd med våre innsendte forslag. 

 

 
Ved protokollen 
Kjærsti Gangsø  

 


