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Protokoll styremøte    
 

 

Dato  Tirsdag 18. januar 2022 

Klokkeslett Kl. 10.00 – 12.50 

Sted   Møtet ble gjennomført elektronisk på Teams.  

 

Til stede  Styreleder: Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund 

Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM 

Oddrun Flaat Amundsen, Lærernes Misjonsforbund 

Einar Myreng, Pinsebevegelsen 

Else Storaas Vatne, Kristent Interkulturelt Arbeid 

1. vara Håvard Sandvand Dahlen, Sjømannskirken 

 

Avbud  Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland, Frelsesarmeens Studieråd 

Terje Solberg, Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

2. og 3. vara kunne ikke møte 

 

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.  

  

Harald Skarsaune innledet med andakt med tanker om bibeltekster fra Åpenbaringstiden 

som handler om møter mellom Jesus og mennesker, samt linjene i korset som trekker 

linjen mellom Gud og oss og fra oss og vår neste og skaperverket. 

 

 

 

00/22 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer 

 

Vedtak:  Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes  

 

 

 

ORGANISASJON 
 

01/22 Godkjennelse av protokoll 

 

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

 

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 23.11.21 er godkjent.  

 

 

02/22 Foreløpig budsjett 2022  

 

Foreløpig budsjett er satt opp med bakgrunn i stipulert regnskap for 2021, kjente 

endringer i løpende kostnader, tildelingsbrev fra Kompetanse Norge, nye ambisjoner i 

handlingsplanen, enkeltområder med redusert aktivitetsnivå pga. koronapandemien samt 

videreføring av satsninger som skal finansieres med ubrukte midler fra 2020 og 2021.  

 

Tilskuddene fra staten tildeles vanligvis med bakgrunn i gjennomsnittlig kurstimetall de 

to siste årene det foreligger statistikk, dvs. tre år tilbake i tid. Ved tildelingen for 2022 

har myndighetene tatt hensyn til at kursvirksomhet gikk betydelig ned i 2020 pga 

pandemien:  
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- Alle får samme grunntilskudd som i 2021. Alternativt ville K-stud ha mistet ca. 1,4 

mil. fordi vi har rykket ned ett trinn i trappetrinnsmodellen.  

- Ved de andre tilskuddene har de lagt timetallene for 2020, 2019 og 2018 til 

grunn, hvorav 2020 vektes med 20 prosent og 2019 og 2018 vektes med 40 

prosent hver. K-stud får nær 250 000 kr mer i opplæringsmidler, og en reduksjon 

på noe over 22.500 kr. i tilretteleggingstilskudd.   

 

Vedtak: Foreløpig budsjett for 2022 godkjennes og legges til grunn for å vedta 

tilskuddssatser for 2022 (sak 08/22).  

 

Administrasjonen bes se på informasjonsbudsjettet i note 3 i forhold til 

ambisjonen i handlingsplanen for 2022.  

 

Endelig budsjettforslag legges fram for styret i mars-møtet.  

 

 

03/22 Handlingsplan 2022 

 

Forslaget til handlingsplan for 2022 er oppdatert i forhold til 2021 med nye tiltak, og 

justering og forbedring av de tiltakene om fortsatt er relevante. Forslagene som ble 

fremmet under styremøtet i november 2021 er vurdert av staben: Noen av forslagene er 

tiltak vi uansett gjør innenfor andre mer generelle punkter, og som administrasjonen 

mener det ikke er nødvendig å ta eksplisitt med i planen. Noen forslag er tatt inn som 

egne punkter, andre har bidratt til en generell forsterking av tiltak, mens noen er satt på 

vent for vurdering i 2023.  

 

Vedtak: Forslag til styrets handlingsplan for 2022 godkjennes med følgende tillegg i  

pkt. 9 under Interessepolitisk arbeid:  

 

Oppfordre medlemsorganisasjonene til å markere opplæringens betydning 

og spre K-stud sitt budskap under VÅR DAG den 28. mai (Frivillighetens år 

2022).  

 

 

04/22 Valg av revisor  

 

Revisor velges på årsmøtene for ett år av gangen. Valgkomiteen pleier å be styret svare 

på om det er ønskelig å beholde eller skifte ut revisor. 

 

Vedtak:   Styret er godt fornøyd med revisor og melder til valgkomiteen at det er 

ønskelig med gjenvalg.   

 

 

05/22 Søknader om samarbeidsavtale 

 

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

og gjeldende kriterier for medlemsbehandling og samarbeidsavtaler.  

 

Begge søkerne er utfordret på å gjøre vedtektsendringer som tilfredsstiller K-stud sine 

minimumskrav til mer demokratisk organisering av ideelle stiftelser og ideelle AS. Begge 

søkerne har bekreftet at de vil henholdsvis gjennomføre eller vurdere dette.  

 

Vedtak: Kristelig studieforbund inngår samarbeidsavtale med Stiftelsen Lia Gård 

retreatsenter under forutsetning av at de vedtektsfester et informasjons-

møte i tråd med kriteriene, med virkning fra og med det halvåret hvor 

formalitetene er på plass.  

 

Kristelig studieforbund viderefører den midlertidige samarbeidsavtalen med 

Hemsedal Høyfjellssenter AS i 2022. Permanent samarbeidsavtale tegnes 

når nødvendige vedtekter om et informasjonsmøte er på plass.  
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06/22 Årsmøtet 2022   

 

Syret vedtok under styremøtet i november 2021 at 70-års jubileet for K-stud skal 

markeres under årsmøtet. Fagsamling faller derfor ut, og erstattes av et digitalt 

miniseminar under jubileumsuka, i tilknytning til VÅR DAG (frivillighetens år).  

 

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til budsjett og rammeprogram for 70 års 

jubileumsmarkering under årsmøtet, og ber administrasjonen jobbe videre 

med programmet. Endelig program legges fram for styret til orientering. 

 

Administrasjonen bes vurdere dokumentasjon av arrangementet gjennom 

bilder og opptak.  

 

 

   

PEDAGOGISK ARBEID 
 

 

07/22 Digitalt miniseminar, frivillighetens år   

 

Styret vedtok under styremøtet i november 2021 at temaet for årsmøtets fagsamling 

faller ut og erstattes av et digitalt miniseminar under jubileumsuka, i tilknytning til VÅR 

DAG (frivillighetens år). Temaet for miniseminaret er relevant opplæring i samarbeid med 

offentlige myndigheter og andre aktører, hvilke muligheter har vi og hva skal til for å 

lykkes (arbeidstittel).  

 

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til budsjett og rammeprogram for digitalt 

miniseminar under jubileumsuka i tilknytning til VÅR DAG under 

frivilligheten år, og ber administrasjonen jobbe videre med programmet. 

Endelig program legges fram for styret til orientering. 

 

 

 

TILSKUDDSFORVALTNING 
 

 

08/22 Tilskuddssatser 2022      

 

Forslaget til tilskuddssatser er beregnet med bakgrunn i kurstimetallet i 2019 (årene 

2020 og 2021 er unntaksår) med et påslag på 5 % økning (årlig mål i strategiplanen) 

samt forventning om økt kurstimetall pga. informasjonskampanjen. Vi vet at ordinær 

kursvirksomhet vil bli lavere også i 2022 pga. smittevernrestriksjonene under 

pandemien, men velger likevel å ta utgangspunkt i målene for vekst i kurstimetallet og 

effekten av ekstra innsats for å stimulere til opplæring.  

 

Forslaget gir ingen endring i de faste tilskuddssatsene, men et påslag første halvår med 

1000 kr ekstra for kurs og 500 kr ekstra for studiegrupper samt delkurs under leier og 

andre større arrangement. Hensikt med påslaget er å gi inspirasjon til å fortsette med 

opplæring, og en kompensasjon for den krevende situasjonen med nedstengning, 

omlegging og smitteverntiltak i forbindelse med pandemien. Påslaget finansieres med 

ubrukte opplæringsmidler fra 2020 og 2021. Styret bes vurderer å videreføre påslaget til 

andre halvår når vi etter årsoppgjøret vet nivået på ubrukte opplæringsmidler fra 2020 

og 2021. 

 

Alternativt kunne vi øke årets tilskuddssatser i stedet for å gi et påslag, men det vil ikke 

være heldig å skape forventninger til høyere satser som må tas ned igjen ved et 

normalår.  

 

Vedtak: Forslag til tilskuddssatser for 2022 godkjennes.    
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09/22 Årlig revidering av tilskuddordninger og -regler  

 

Etter gjennomgang av dokumentene ser administrasjonen kun behov for noen mindre 

justeringer i reglene (avsnittet om dispensasjon fra minstekravet til deltakertall, pkt. 2) 

og noen mindre presiseringer og språklige forbedringer.  

   

Vedtak: Tilskuddsordningene videreføres uten endringer.  

Forslaget til justering i tilskuddsreglene godkjennes.  

 

Styret ber om at det legges til rette for mindre moduler i opplæringen av 

hensyn til uforutsigbar situasjon pga. pandemien.  

 

 

10/22 Årlig gjennomgang av rutiner søknadsbehandling og internkontroll  

 

Styret fikk en kort orientering om arbeidet med internkontroll, og ble invitert til å drøfte 

utsendte rutiner og ev. behov for endringer. Revisor har årlig gjennomgang av rutinen 

for internkontroll, og har gitt tilbakemelding på at disse er gode.  

 

Vedtak: Informasjonen om rutiner for søknadsbehandling og erfaringer med 

internkontroll tas til orientering.  

  

Rutinene for internkontroll vurderes som gode, og erfaringen tilser at de 

fungerer tilfredsstillende.  

  

 

 

INTERESSEPOLITIKK  
Ingen saker til behandling. 

Det henvises til orienteringssakene.   

 

   

 

ANDRE SAKER 
 

 

11/22 Orienteringssaker   

 

 

a) Godkjente studieopplegg – permanente  
 

• Det store gjestebudet; IKO 

 

 

b) Besøk/kontakt/møter 

 

Nesten alle møter og kurs i denne perioden er gjennomført digitalt.  

 

 

Guro:  

25.nov. Arbeidsgruppemøte Vofo, søknadsportal 

30.nov. Digitalt medlemsbesøk NLM 

1.des.  Seminar VOFO, erfaringer fra digitale kurs 

 

 

Hege:  

18. nov. Allmøte Vofo stab angående rekruttering ny generalsekretær (som 

styreleder i Vofo) 

22. nov. KD-utvalget i Vofo (som styreleder i Vofo) 
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1. des.  AU-møte Vofo 

7. des. Lederprat med KA, webinar 

8. des.  Revisjon 

13. des. Møte med Vofos revisor (som styreleder i Vofo) 

14. des. Møte med KABB om tilskuddsmuligheter og mulige samarbeid  

15. des. Generalforsamling EAEE 

16. des. Styremøte Vofo 

20. des.  Møte med tillitsvalg i Vofo (som styreleder i Vofo) 

7. jan. 2022 KUD-utvalget i Vofo 

12. januar Styremøte Vofo 

13. januar Styremøte EAEE 

 

 

Pål Kristian:  

Ingen møteaktivitet denne perioden.  

 

 

Åse: 

25. nov. Informasjonsmøte om statsbudsjettet, KNIF (fysisk møte) 

30. nov.  Digitalt medlemsbesøk NLM 

1. des.  Styremøte K-stud Viken (fysisk møte) 

6. des.  Frivillighet Norges Fagkonferanse Veien videre 

6. des.  KS Frivillighetskonferanse 

 

 

c) Kursstatistikk 2021 

Det ble gitt en muntlig orientering om status under møtet. Tallene er for usikre til at de 

refereres. Anslagsvis vil nivået ligge 30-35 % lavere enn normalåret 2019.  

 

 

d) Midler til pedagogisk utviklingsarbeid, status 

Det vises til sak 69/21 hvor styret innvilget PU-midler til prosjekt i 2022/23: 

- Sjømannskirken: Nettkonfirmant 2022 (Spor av Gud) 

- Kirkens Teaterskole Drammen; «Ordet ble menneske – Veien til Betlehem 

(Juleforestilling) 

- Kirkens Teaterskole Drammen; Musikkpakker til to teateroppsetninger for barn og 

unge 

- Bibelselskapet/Areopagos; Digital verktøykasse for hverdagspraksiser i 

konfirmanttiden 

- KFUK-KFUM speidere; Friluftsliv i vinterfjellet 

- Pinsebevegelsen; Led læringsfellesskap 

 

«Så stas! Vi gleder oss til å gå i gang med arbeidet», var respons fra søker som fikk 

tildelt PU-midler for 2022. Alle som fikk tildelt midler for 2022, har meldt tilbake at 

prosjektene settes i gang. 

 

 

e) Motivasjonstilskudd, status 

Foreløpig er det bare 5 av de 18 som fikk tilsagn om motivasjonstilskudd som har 

respondert på at de setter i gang tiltaket, jfr. sak 70/21 Tildeling motivasjonstiltak 

2021/2022. Dette behøver ikke å bety at tiltakene ikke blir noe av. Administrasjonen  

vil sende ut en påminnelse om å respondere på tildelingen.   

 

 

f) Veien videre for Vofo 

Det ble gitt en muntlig orientering om status under møtet. Vofos styre har vedtatt å 

jobbe for å opprettholde Vofos posisjon som fellesorgan for alle studieforbund som 

ønsker å være med i Vofo. Administrasjonen får i oppdrag å gå dialog med samtlige 

studieforbund om hva som skal til for å oppnå dette målet. Styret oppnevner et 

organisasjonsutvalg som skal jobbe med veien videre for Vofo, på kort sikt fram mot 
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årsmøtet i 2022 og på lang sikt fram mot årsmøtet i 2023. Organisering og endring av 

vedtekter, demokrati- og/organisasjonsforståelse, utvalgsmodeller, samhandling og 

konfliktløsning, rolleforståelse og styrking av Vofos posisjon m.m. vil bli vurdert. 

 

 

g) Generalforsamling og styre for EAEE 

EAEE hadde generalforsamling i desember, inklusiv en workhop om veien viere for 

organisasjonen. Styreleder og daglig leder i K-stud deltok. Det er ikke lenger noen 

styremedlemmer fra de nordiske landene i styret, etter at Maria Steen fra Finland gikk ut 

av styret. K-stud ble oppfordret til å stille fra Norge. Vår daglige leder takket ja til å være 

med som observatør i styret fram til generalforsamlingen i juni 2022. På EAEEs 

styremøte i januar ble det bla. bestemt at et av styremedlemmene kan bli engasjert i en 

midlertidig deltidsstilling der hun kan jobbe med markedsføring av EAEE og studieturen, 

rekruttering av nye medlemmer og deltakere og organisere utviklingsprosessen i EAEE.  

 

Det planlegges generalforsamling og studietur til Sveits den 8-11(12) juni. Tema for 

studieturen er ikke fastsatt. Samlingen kan bli utvidet med en dag for å jobbe med veien 

videre for EAEE. 

 

 

h) Utmeldelser 

Norges Kristelige Folkehøgskolelag meldte seg ut av K-stud med virkning fra 13.12.21. 

De har ikke oppgitt en grunn for utmeldelsen.  

 

Mødre i Bønn – Moms in Prayer International meldte seg ut med virkning fra 1.1.22 fordi 

deres organisasjon er litt utenfor å kunne søke om støtte til deres Mødre i Bønn grupper. 

Dette er bl.a. relatert til minstekravet på 4 godkjente deltakere.  

 

 

Forslag til vedtak:  Orienteringssakene tas til orientering.  

 

 

 

12/22 Eventuelt    

 

Det var ingen saker under eventuelt.  


