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Protokoll styremøte    
 

 

Dato  Mandag 7. juni 2021 

Klokkeslett Kl. 10.00 – 15.10 

Sted   Møtet ble gjennomført elektronisk på Teams.  

 

Til stede  Styreleder: Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund 

Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland, Frelsesarmeens Studieråd 

Oddrun Flaat Amundsen, Lærernes Misjonsforbund 

Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM (til sak 47/21) 

Einar Myreng, Pinsebevegelsen (til sak 47/21) 

Terje Solberg, Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

Else Storaas Vatne, Kristent Interkulturelt Arbeid 

1. eller 2. vara *) Kay Morten Aarskog, Den norske kirke   

1. eller 2. vara *) Håvard Sandvand Dahlen, Sjømannskirken 

3. vara Åse Mari Kessel, Hekta – trosopplæring for ungdom   

 
*) Årsmøtet delegerte til styret å velge hvem som skal være 1. og 2. vara etter at Aarskog  
    og Dahlen fikk like mange stemmer. 

  

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.  

Midlertidig prosjektrådgiver Pål Kristian Helmersen møtte under sak 46/21.  

  

Dette var et møte med styreopplæring, der alle vararepresentantene deltok.  

Hele staben var med under styreopplæringen, i den første delen av møtet.  

  

Oddrun Flaat Amundsen innledet med andakt.  

 

 

 

Styreopplæring, K-stud 

 

Sammen med resten av staben gikk daglig leder igjennom: 

- K-stud sitt mandat (gitt av medlemsorganisasjonene og staten) 

- formål og verdier 

- tilskuddsordninger og andre medlemstilbud 

- interessepolitisk og pedagogisk samarbeid 

- organiseringen av arbeidet sentralt og regionalt 

- arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling i staben 

- styrets ansvar og avgrensning mot administrasjonen 

- studievirksomheten 

- hovedlinjene i strategi- og handlingsplanen 

 

 

 

00/21 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer 

 

Vedtak:  Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes 
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ORGANISASJON 
 

31/21 Godkjennelse av protokoll 

 

Høringsprotokollen er behandlet og godkjent av styret via e-post.  

 

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 15.3.21 er godkjent.  

 

 

32/21 Konstituering   

 

I henhold til vedtektene skal styret konstituere seg selv med valg av nestleder.  

I tillegg delegerte årsmøtet til styret å velge hvem som skal være 1. og 2. 

vararepresentant i styret.  

 

Vedtak: Espen Kvamen Amundsen gjenvelges som nestleder. 

 Håvard Sandvand Dahlen velges som 1. vararepresentant.  

 

33/21  Styrets arbeidsform 

 

Styret var invitert til å drøfte arbeidsform og hyppighet på styremøtene, deltakelse og 

involvering i arbeidet samt prinsipper for godtgjørelse.  

 

Styret fremhever viktigheten av fysiske møter for å bygge gode relasjoner og legge et 

godt grunnlag for samarbeidet i styret, særlig i begynnelsen av styreperioden. Samtidig 

vil styret benytte muligheten til å ha digitale møter for å spare tid og reisekostnader.  

 

Vedtak: Forslag til styrets arbeidsform godkjennes, med følgende møteplan: 

- Styremøter: 15.9.21, 23.11.21, 18.1.22, 29.3.22 og 14.6.22  

- Årsmøte: 5.5.22. 

 

Styret vil kombinere digitale og fysiske møter ved å veksle på møteform.  

Det prioriteres fysiske møter i begynnelsen av styreperioden. Møtene på 

høsthalvåret 2021 holdes fysisk med forbehold om at det er mulig av hensyn 

til pandemien.  

 

 

34/21 Årsmøtet 2021   

 

Styret var invitert til å evaluere årsmøtet og fagdelen. 

 

Vedtak:  Protokollen fra K-studs årsmøte 2021 tas til etterretning.   

 

Styret takker staben for god forberedelse og godt arbeid.  

 

 

35/21 Regnskap og balanse april 2021 

 

Regnskapet bærer preg av redusert aktivitet pga. pandemien. Utbetalinger av tilskudd 

ble forskjøvet til mai pga. manglende funksjon i ny tilskuddsportal. Utover dette er 

regnskapet i det store og hele i samsvar med budsjettet.  

 

Vedtak:  Regnskap og balanse pr april 2021 godkjennes.  
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36/21 Søknader om medlemskap og samarbeidsavtale  

 

Søknader om medlemskap og samarbeidsavtale vurderes i henhold til K-studs vedtekter 

og gjeldende kriterier for medlemsbehandling og samarbeidsavtaler.  

 

Vedtak: NMSU tas opp som medlemsorganisasjon i K-stud med virkning fra og med 

januar 2021.  

 

 K-stud tegner ikke samarbeidsavtale med Helset bedehus fordi dette er en 

forening som ifølge vedtektene og Brønnøysundregistrene kun driver 

eiendomsforvaltning og utleie.  

 

 

37/21 Bemanning og prosjektengasjement 

 

Styret vedtok i september 2020, sak 51/20 Bemanning i K-stud: 

«K-stud avventer å ansette en ny studierådgiver fram til nye rammebetingelser i 

kommende forskrift til ny voksenopplæringslov er avklart og arbeidssituasjonen har 

normalisert seg etter koronasituasjonen. Det skal også foretas en gjennomgang av 

bemanningen og organiseringen av arbeidet opp mot nye strategiske planer og de 

mulighetene vi har, før det tas stilling til eventuell ansettelse og stillingsandel.» 

 

Under november-møtets sak 61/20 Evaluering av stillingsstruktur ble strukturen 

videreført og ovennevnte omtalt, samtidig som at styret gav administrasjonen fullmakt til 

å sette inn tilstrekkelige ressurser til testing og implementering av ny tilskuddsportal. 

Med bakgrunn i drøftelser og vedtak i styret i november og mars ble det ansatt en 

midlertidige prosjektrådgiver for januar – mars 2021 og en ny midlertidig 

prosjektrådgiver fra midten av april til ut juni 2021 med mulighet til forlengelse.  

 

Vedtak:  Stillingen som studierådgiver i 50 % holdes vakant, i først omgang ut året 

2021. Det tas en ny vurdering av ev. nyansettelse i begynnelsen av 2022.  

 

Den midlertidige prosjektrådgiverstillingen i 50 % forlenges i første omgang 

ut året 2021. Hensikten er å styrke satsningen på å stimulere til økt 

opplæring og motivere medlemsorganisasjonene til å søke om tilskudd til 

opplæring. Stillingen kombineres med vikarierende oppgaver ifm. den vakante 

stillingen og andre behov i staben.  

 

Utvidelse av prosjektrådgiverstillingen finansieres med ubrukte opplærings-

midler fra 2020 tilsvarende 2,5 mnd. arbeid med 72 000 kr inklusivt ferie-

penger og arbeidsgiveravgift. Pensjonsforsikring kommer i tillegg.   

 

 

38/21 Søknad om utdanningspermisjon 

 

Spørsmålet om utdanningspermisjon er tatt opp på stabsmøtet og i medarbeidersamtale 

med styreleder. De er positivt innstilt til at daglig leder får utdanningspermisjon for å 

bygge opp mer kompetanse på dette området. Det henvises til bestemmelsene i 

arbeidsmiljøloven.   

 

Vedtak:  Daglig leder innvilges 20 % utdanningspermisjon med lønn i perioden august 

til desember 2021 for å følge studiet Funksjonshemming og kirken ved VID 

vitenskapelige høgskole. 

 

K-stud dekker studieavgiften og innkjøp av pensumlitteratur.  
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PEDAGOGISK ARBEID 
 

39/21 Utlysning PU-midler 2022/23      

 

I den nye forskriften til voksenopplæringsloven heter det at grunntilskuddet kan benyttes 

til drifts- og administrasjonskostnader, og at slike kostnader bl.a. kan omfatte 

pedagogisk utviklingsarbeid (tidligere sto det at midlene bl.a. skal brukes til dette). 

 

K-stud har i flere år lyst ut Pedagogiske utviklingsmidler (PU-midler) for å stimulere til 

nytenkning, metodeutvikling og utvikling av studiemateriell. Midlene lyses ut og tildeles i 

forkant av prosjektåret(ene) det gis midler til, og det forutsetter at det settes av PU-

midler i budsjettet for neste år.  

 

Selv om prioriterte satsningsområder for PU-midlene samlet sett er ment å være mest 

mulig relevant for medlemsorganisasjonene, opplever vi at bredden av organisasjoner 

som søker på PU-midler ikke er så stor som ønskelig. For å gjøre ordningen mest mulig 

relevant for flere, foreslås det å ikke definere prioriterte områder i denne søknadsrunden.  

 

Vedtak:  PU-midler for 2022/23 lyses ut i tråd med gjeldende retningslinjer for PU-

midler, med en åpen utlysning uten prioriterte områder.  

 

Avsetning til PU midler i 2022-budsjettet settes til 500 000 kr.  

 

 

40/21 Ekstraordinær tildeling av PU-midler 2021      

 

Under mars-møtets sak 27/21 Ekstra tildeling til pedagogisk utviklingsarbeid 2021, 

vedtok styret pga. ekstraordinær korona-situasjon å gi mulighet for å søke om PU-midler 

til pågående pedagogiske utviklingsprosjekter i 2021, med en ekstra pott på 200 000 kr.  

 

Fem av de sju søknadene faller inn under formålet med denne utlysningen. Dette er gode 

prosjekter som alle er relevante i forhold til de prioriterte områdene. En av prosjektene 

starter opp til høsten og varer i et par år, derfor oppfordres prosjekteier til å søke på den 

ordinære utlysningen for 2022/23. K-stud har som praksis å heller gi mer tilskudd til 

færre prosjekter, enn å gi litt til flere. Slik blir prosjektene mer robuste og kan i større 

grad gjennomføres med de ambisjonene som er lagt til grunn. I forslaget til tildeling har 

administrasjonen valgt å ta ned tilskuddsbeløpene noe får å kunne gi et økonomisk 

bidrag til alle de fem relevante prosjektene for å støtte opp under fleres arbeid med 

materiellutvikling under pandemien.  

 

Vedtak:  Forslag til ekstraordinære tildeling av PU-midler til pågående prosjekter i 2021 

godkjennes.  

 

 

41/21 Medarbeiderkurs, forankring og økonomi      

 

Med bakgrunn i endringer i forskriften til voksenopplæringsloven med ny tilskuddsmodell, 

foreslås endring i prinsippene for finansiering av medarbeiderkurset Årets kurs. Fra og 

med 2021 er det et klart skille mellom grunntilskuddet og opplæringstilskuddet vi får fra 

staten, og medarbeideropplæring er ikke like klart knyttet til grunntilskuddet som før.  

 

Vedtak:  Medarbeiderkursene Årets kurs finansieres med tre elementer:  

- Deltakeravgift 

- Andel fra opplæringstilskuddet: netto kurskostnader knyttet til 

deltakere, kursholdere, lokaler og andre relevante kurskostnader 

- Andel fra grunntilskuddet: Administrasjon av kurset, med alle kostnader 

knyttet til ansatte inklusiv tidsbruk (lønn), reise og opphold.   
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Hvis det er rom i driftsbudsjettet til å dekke en større del av 

kurskostnadene, reduseres andelen som ellers ville vært benyttet fra 

opplæringstilskuddet, til fordel for lokale kurs.  

 

 

42/21 Medarbeiderkurs 2021 og 2022      

 

Årets kurs 2020 som skulle vært arrangert i mars, ble avlyst da samfunnet stengte ned 

pga. korona-pandemien. Styret vedtok å sette opp de samme kursene i mars 2021, men 

måtte utsette det til september 2021. Etter en ny vurdering ser administrasjonen det 

som utfordrende å markedsføre kursene og rekruttere deltakere når det fortsatt er mye 

uklart rundt restriksjoner av hensyn til pandemien. Derfor foreslås det å utsette Årets 

kurs til mars/april 2022 og i stedet arrangere en digital kursuke i september 2021. 

Kursuka kan settes opp med korte kurs på 4 timer med samme titler som kursene vi 

skulle hatt fysisk. I tillegg ble det foreslått å ha et digitalt kurs om digitale kurs og 

møteplasser i desember 2021 eller 1. kvartal 2022, med bakgrunn i punktet i 

handlingsplanen og tidligere vedtak og om å samle og dele erfaringer og tilby veiledning 

om digitale læringsformer og pedagogiske verktøy til bruk i digitale kurs. 

 

Styret vil vurdere om det er aktuelt med andre temaer for Årets kurs 2022, for å være 

mest mulig aktuell i forhold til dagens situasjon. I tillegg mener styret at det er behov nå 

for opplæring som styrker pedagogikkforståelsen i forhold til hva som skjer med læringen 

i det digitale læringsrommet - hva er forskjellen på fysisk og digital læring, hva er det 

som skjer når læringen flyttes over til digital plattform, og hva slags type læring som kan 

oppstå, hva som fungerer og ikke i et digitalt læringsrom.  

 

Vedtak: Årets kurs 2021/22 

Årets kurs 2021 utsettes til mars/april 2022. Hvilke kurs som settes opp 

avklares ved styrebehandling pr e-post. Forslagsfrist settes til den 21.6, og 

vedtak fattes innen den 28.6. Kurset «Velkommen inn – for alle?» skal inngå i 

kurset.  

 

Kursbudsjettet for Årets kurs 2022 legges fram på neste styremøte.  

 

Digital kurs-uke 2021 

K-stud gjennomfører en digital kurs-uke som erstatning for årets kurs 2021, 

med de samme kurstitlene som opprinnelig planlagt. Det gjennomføres 1-2 

stk. 4-timers kurs innen hver kurstittel i løpet av uka. I tillegg ber styret 

administrasjonen om å sette opp et kurs om det digitale læringsrommet.  

 

Kursene tas opp og gjøres tilgjengelig med en digital lenke i 1 mnd. slik at 

deltakerne kan bruke det overfor sine medarbeidere/frivillige etterpå. Dette 

med forbehold om tillatelse fra kursholderne.  

 

Kursene gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer, og med en 

kursavgift på 200 kr.  

 

 

43/21 Pedagogiske samarbeidsprosjekter    

 

K-stud har i flere år gjennomført, eller vært med i arbeidsgrupper for, flere prosjekter 

som har utviklet studiemateriell og kursopplegg. Det er behov for å redigere noe av dette 

materialet. I tillegg er det kommet en henvendelse om et mulig nytt felles prosjekt. Før 

prosjektene kan igangsettes, må det tas stilling til økonomiske forpliktelser og fordeling 

av kostnader mellom partene.  

 

Styret drøftet prosjektene, og kom fram til at K-stud av ressursmessige årsaker takker 

nei til å ta del i et nytt felles prosjekt der vi utvikler studiemateriell til Kirkenes 

Verdensråd (KV) sitt dokument om barns rettigheter.  
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Vedtak: Styret slutter seg til foreløpige planer for disse prosjektene:  

- Tilværelsens gave, fornyelse 

- Hvem jeg er og hva jeg vil, oppdatering 

 

Administrasjonen bes jobbe videre med konkretisering av prosjektene og 

komme tilbake med en styresak i løpet av høsthalvåret.  

 

 

 

TILSKUDDSFORVALTNING 
 

 

44/21 Kompensasjonsordning avlyste og avkortede kurs 

                               

I 2020 hadde flere arrangører løpende kostnader ved kurs som enten måtte avlyses  

eller stoppe opp med redusert timetall pga. korona-pandemien. Dette både ved ned-

stengningen av samfunnet fra mars, og da nye restriksjoner ble innført i november  

etter at samfunnet delvis åpnet opp igjen fra august.  

 

K-stud innførte en kompensasjonsordning for løpende kostnader ved avlyste og 

avkortede kurs som gjaldt fra mars til juni. Ordningen ble gjenåpnet for perioden 6. 

november til 31. desember.  

 

De samme smittevern-restriksjonene har fortsatt ut i 2021, og vi har fått flere 

henvendelser fra kor som lurer på om det er mulig å søke om kompensasjon for 

kostnader de har som løper selv om de ikke kan ha øvelser (opplæring) dette vårhalvåret 

Den vil da gjelde alle typer kurs som måtte avlyses eller ikke har kunnet starte opp igjen 

dette halvåret.  

 

Vedtak: Kristelig studieforbund gjenåpner kompensasjonsordningen for løpende 

kostnader ved avlyste og avkortede kurs som følge av råd eller pålegg fra 

myndighetene i forbindelse med COVID-19, for 1. halvår 2021. 

 

 

45/21 Stimuleringsordninger 2021 

 

K-stud har betydelige ubrukte midler fra 2020 pga. mindre opplæringsvirksomhet som 

følge av smitteverntiltak i forbindelse med korona-pandemien. Ifølge departementet kan 

vi bruke gjenstående midler til å stimulere til opplæring i 2021. Styret innførte i januar to 

stimuleringsordninger som finansieres med ubrukte opplæringsmidler: 

Stimuleringsordning 1 hvor man kunne få 5 000 kr i tillegg til ordinært tilskudd for å 

starte opp nye kurs i løpet av 2021. Stimuleringsordning 2 hvor arrangører av større 

leirer og andre kurs med mange delkurs og smågrupper kan få midler til å starte opp 

igjen virksomheten under korona-pandemien gjennom tilpassede kursopplegg.  

 

Erfaringene viser at nedstengninger og konsekvenser for kursvirksomheten vedvarer en 

god stund framover. Vi regner med at det for flere vil bli krevende å starte opp kurs-

virksomheten igjen av ulike årsaker, enten det dreier seg om bortfall av inntekter de 

trenger for å starte opp igjen, eller det handler om rekruttering av deltakere eller 

frivillige som kan drive opplæringen.  

 

Administrasjonen foreslår en stimuleringsordning 3 for høsthalvåret 2021 der alle som 

gjennomfører opplæring og får tilskudd fra oss får et ekstra tilskuddsbeløp som legges til 

timestøtten.  

 

Forslag til vedtak: K-stud innfører Stimuleringsordning 3 for opplæring som 

gjennomføres under andre halvår 2021, inklusiv pågående  

kurs som starter opp før 1. juli:  
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Det gis et ekstra tilskudd til alle opplæringstiltak med 2 000 kr  

til kurs og sang- og musikkgrupper og 500 kr til studiegrupper.  

Det gis 500 kr til både delkurs og studiegrupper ved større leirer o.l.   

 

 

46/21 Informasjonskampanje  

 

Prosjektrådgiver Pål Kristian Helmersen presenterer rapporten om effekten av annonse-

kampanjen som ble gjennomført i mars samt det videre arbeidet med informasjons- og 

motivasjonskampanjen.   

 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.   

 

 

 

INTERESSEPOLITIKK  
 

47/21 Frivillighetens år 2022 

 

Frivillighetens år 2022 skal sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den norske 

samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i 

hele landet. Frivillighet Norge koordinerer innsatsen, som bl.a vil inneholde flere 

signalarrangement, bl.a. skal Vofo skal arrangere en læringskonferanse på FNs dag for 

utdanning den 24. januar. Det er satt i gang en Vår-dag kampanje der organisasjonene 

får mulighet til å vise frem sitt formål og sine aktiviteter over hele landet. K-stud har 

valgt ut lørdag den 28. mai 2022 som Vår dag. Da fyller K-stud 70 år!  

 

Styret var invitert til å drøfte hvordan vi kan bruke Vår dag den 28. mai til å synliggjøre 

opplæringen i medlemsorganisasjoner våre, og hvilke tiltak vi kan ha selv, eller 

oppmuntre våre medlemsorganisasjoner til å sette i gang.  

 

Vedtak: Saken følges opp på neste styremøte.  

 

 

48/21 Interessepolitiske saker 

 

Styret ble informert om en økning i bevilgningen til studieforbundene for 2021 med 9,2 

millioner kr. fra spillemidler til kulturformål, inklusiv 5,5 mill. som de skulle rette opp 

etter regnefeilen i statsbudsjettet for 2021.  

 

Videre fikk styret informasjon om hvilke saker K-stud har jobbet med siden styremøtet i 

mars: stilte spørsmål om opplæring i frivilligheten under KrF-nettverkssamlinger for 

kristne organisasjoner, arbeidet med fortolkning av deltakerkravet i forskriften og hva 

som kan legges til grunn for å gi dispensasjon for lavere antall deltakere på kurs, sendte 

innspill til Vofos høringsnotat til Kulturkomiteen på Stortinget om barne- og 

ungdomskulturmeldingen, satte fokus på behovet for en permanent ordning med 

heldigitale kurs under panelsamtalen i fagsamlingen før K-studs årsmøte i mai, samt 

deltatt på ulike møter og utvalg i Vofo og Frivillighet Norge der ulike interessepolitiske 

saker er drøftet.  

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.  
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ANDRE SAKER 
 

 

49/21 Orienteringssaker   

 

 

a) Godkjente studieopplegg – permanente  

 

• Disippelskap -Hva sier Bibelen; Lunde forlag 

• Jesu gjenkomst -En gjennomgang av Johannes’ åpenbaring; Lunde forlag 

• Hvem er Bibelens Gud; Frihet forlag 

• Som en av hans; Sambåndet forlag 

• Snakkekort fra Blåkors – Samtalestarter om rus, gaming og mobbing;  

Blå Kors Norge 

• Mester, på ditt ord 2021 – 2022; Lunde forlag 

 

 

b) Besøk/kontakt/møter 

 

Alle møter og kurs i denne perioden er gjennomført digitalt.  

 

Gaute: 

Sist i mars Møte med Studieforbundene FUNKIS og Natur og miljø om veiledere til ny  

søknadsportal 

 

Guro:  

25. mars Møte med Vofo om masseopplasting av kurs i ny tilskuddsportal 

7. april  Seminar om kommunikasjon, Frivillighet Norge 

14. april Møte i Frivillighet Norges nettverksgruppe Forskning og utvikling av 

frivilligheten, om foredragsrekke frem mot Frivillighetens år 2022 og 

Frivillighetsbarometeret 2020 

21. april Arbeidsgruppemøte om søknadsportal, Vofo 

6. mai  Ekstraordinært årsmøte, Vofo Oslo 

25. mai Arbeidsgruppemøte om søknadsportal, Vofo 

26. mai  Webinar Vofo – Digital relasjonsbygging 

26. mai  Årsmøte Vofo 

 

Hege:  

16. mars  «Lederprat med KA», KA sin månedlige digitale sending om ledelse 

16. mars Webinar: Hvordan bruke film i samtale om tro og liv, IKO 

22. mars To kontaktseminarer som KrF inviterte kristne organisasjoner til, om 

seniorpolitikk og om trosfrihet 

25. mars Møte med Vofo om masseopplasting av kurs i ny tilskuddsportal 

25. mars Infomøte mellom KD-studieforbund og Vofo om etableringen av 

Kompetanseforbundet (ifm. styreledervervet i Vofo) 

6. april Jobbintervjuer, ny prosjektrådgiver i K-stud 

7. april Styremøte i Vofo 

12. april  KDL-møte om deltakerkravet i forskriften, den nye tilskuddsportalen og 

KD-studieforbundenes etablering av Kompetanseforbundet 

13. april Info-møte i Frivillighet Norge om scenarioprosess: Frivilligheten etter 

korona 

14. april Årsmøte Kulturalliansen  

14. april Møte i KD-utvalget i Vofo (ifm. styreledervervet i Vofo) 

15. april Møte med saksbehandler i Kirkerådet angående mulige prosjektsamarbeid 

15. april Kontaktmøte om Kompetanseforbundet (ifm. styreledervervet i Vofo) 

16. april Møte mellom K-stud, Studieforbundet Funkis og Studieforbundet natur og 

miljø om introduksjonsfilm til ny tilskuddsportal 

16. april KDL-møte om Kompetanseforbundet og konsekvenser for Vofo  
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19. april Møte i Frivillighet Norges nettverksgruppe for økonomiske rammevilkår, om 

stimuleringsordning for frivilligheten 

20. april «Lederprat med KA», KA sin månedlige digitale sending om ledelse 

21. april Webinar om vervet i KA Landsråd  

23. april KDL-møte om Kompetanseforbundet og konsekvenser for Vofo  

22. april Møte i KUD-utvalget i Vofo om stimuleringsordning for frivilligheten, 

tolkning av forskriftene, Frivillighetens År og analyse av erfaringer ved 

digital undervisning under koronapandemien 

23. april KDL-møte om Kompetanseforbundet og konsekvenser for Vofo  

23. april Møte mellom K-stud, Studieforbundet Funkis og Studieforbundet natur og 

miljø om introduksjonsfilm til ny tilskuddsportal 

30. april KDL-møte om Kompetanseforbundet og konsekvenser for Vofo  

5. mai Møte med saksbehandler i Kirkerådet angående mulige prosjektsamarbeid 

12. mai Generalsekretærmøte i Vofo om forskriften, regional organisering, kurs-

statistikk, kartlegging av erfaring med digitale kurs, Frivillighetens år 2022, 

KursAdmin og Kompetanseforbundet  

8. mai «Lederprat med KA», KA sin månedlige digitale sending om ledelse 

19. mai Informasjonsmøte om Frivillighetens År, Frivillighet Norge 

19. mai Møte om Frivillighetens år, Vofo 

20. mai Arbeidsgiverkonferanse, KA 

21. mai Formøte før Vofos årsmøte med KUD-studieforbundene om behandling av 

årsmøtesaker ifm. etableringen av Kompetanseforbundet  

26. mai  Webinar Vofo – Digital relasjonsbygging 

26. mai  Årsmøte Vofo 

27. mai Årsmøte Frivillighet Norge 

1. juni  «Lederprat med KA», KA sin månedlige digitale sending om ledelse 

4. juni  AU-møte Vofo 

 

Pål Kristian:  

26. mai  Webinar Vofo – Digital relasjonsbygging 

 

Åse: 

16. mars Webinar: Hvordan bruke film i samtale om tro og liv, IKO 

24. mars Styremøte K-stud Troms og Finnmark 

25. mars Møte med Vofo om masseopplasting av kurs i ny tilskuddsportal 

13. april Styremøte NKS, norsk komite 

20. april  Årsmøte Vofo Akershus 

28. april  Ekstraordinært årsmøte Vofo Finnmark 

3. mai  Styremøte K-stud Vestland 

4. mai  NKS representantskap 

26. mai  Webinar Vofo – Digital relasjonsbygging 

26. mai  Årsmøte Vofo 

1. juni  Styremøte K-stud Viken 

2. juni  Styremøte K-stud Troms og Finnmark  

 

 

c) Regionledd 

Vofo har opprettet fylkesutvalg i Oslo, Troms og Finnmark, Innlandet, Møre og Romsdal, 

Vestland, Rogaland og Viken.  

 

K-studs representanter til fylkesutvalgene er: 

Rogaland: Gaute Brækken (repr) og Helen Sola (vararepr) 

Innlandet: Åse Mari Kessel (repr) 

Viken: Ingvar Lyche (repr) 

Oslo: Anders Møller-Stray (repr) og Ingvild Storvoll (vara) 

Troms og Finnmark: Jens Schjøth-Jovik (repr) og Per Bradley (vara) 

 

K-stud jobber med å finne representanter til Vofos fylkesutvalg i Vestland og Møre og 

Romsdal. 
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d) Nettverket Nordisk kirkelige Studieråd (NKS)  

NKS er et nettverk med fokus på voksenundervisning i de nordiske lands folkekirker. 

 

Formålet har vært å inspirere og styrke den kirkelige voksenundervisningen i de nordiske 

landene gjennom erfaringsdeling og kunnskapsdeling. Dette har nettverket gjort 

gjennom en årlig samling med representantskapsmøte og konferanse. 

 

Norsk komite av NKS har bestått av fem medlemmer: 1 fra Kirkerådet, 1 fra Kirkelig 

undervisningsforbund (Kufo), 1 fra Den norske kirkes presteforening, 1 fra IKO og 1 fra 

K-stud.  

 

De siste årene har det vært en utfordring å samle representanter fra de ulike nordiske 

landene til nettverksmøtene i Nordisk Kirkelige Studieråd. Det har også vært vanskelig å 

rekruttere nye representanter fra landene, og flere har meddelt at dette er et nettverk 

som de ikke kan prioritere.  

 

Norsk komite, som har formannskapet i NKS denne perioden innkalte til nettverksmøte 

på Teams 4.5. 2021. På dette møtet ble det bestemt av NKS å nedlegge nettverket NKS. 

 

Nettverket NKS ble nedlagt 4.5.2021.  

 

 

e) Årsmøte Vofo 

Styreleder Harald og Guro og Åse fra administrasjonen representerte K-stud. Daglig leder 

møtte som styreleder i Vofo.  

 

En statssekretær fra Kunnskapsdepartementet og en fra Kulturdepartementet holdt hver 

sin hilsen til årsmøtet. Årsmøtesakene ble vedtatt med protokolltilførsler og tilleggs-

vedtak under behandlingen av årsmeldingen og ny strategiplan, i forbindelse med at de 

fire KD-studieforbundene har etablert Kompeanseforbundet. Daglig leder i K-stud ble 

gjenvalgt som styreleder. Tove Johansen fra Studieforbundet AOF ble valgt som ny 

nestleder. Det ble gitt ytterligere informasjon fra årsmøtet under styremøtet.  

 

 

f) Årsmøte Frivillighet Norge 

Daglig leder representerte K-stud på møtet.  

Informasjon fra årsmøtet, med resolusjoner, styrevalg m.m. finnes her:  

Artikkel årsmøte Frivillighet Norge  

 

 

g) Årsmøte Kulturalliansen 

Daglig leder representerte K-stud på møtet.  

Informasjon fra årsmøtet, med styrevalg og protokoll finnes her:  

Artikkel årsmøtet Kulturalliansen 

 

 

 

Vedtak:  Orienteringssakene tas til orientering.  

 

 

 

50/21 Eventuelt    

 

Det var ingen saker under eventuelt.  

https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/en-samlet-frivillighet-starter-gjenoppbyggingen/
http://www.kulturalliansen.no/aktuelt/rsmtet-i-kulturalliansen-14-april

