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Protokoll styremøte    
 

 

Dato  Tirsdag 29. mars 2022 

Klokkeslett Kl. 10.00 – 13.13 

Sted   Møtet ble gjennomført elektronisk på Teams.  

 

Til stede  Styreleder: Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund 

Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, KFUK-KFUM (til og med sak 26) 

Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland, Frelsesarmeens Studieråd  

Oddrun Flaat Amundsen, Lærernes Misjonsforbund 

Einar Myreng, Pinsebevegelsen 

Else Storaas Vatne, Kristent Interkulturelt Arbeid 

1. vara Håvard Sandvand Dahlen, Sjømannskirken 

 

Avbud  Terje Solberg, Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

 

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.  

  

Else Storaas Vatne innledet med andakt om fastetiden og Maria Budskapsdag.   

 

 

 

00/22 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer 

 

Vedtak:  Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes 
 

 

 

ORGANISASJON 
 

12/22 Godkjennelse av protokoll 

 

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

 

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 18.1.22 er godkjent.  

 

 

13/22 Årsmelding 2021 

 

Årsmeldingen ble ikke ferdig til styremøtet, men legges fram for styret til behandling pr 

e-post.  

 

Vedtak:  Årsmelding for 2021 behandles pr e-post med svarfrist den 7.4.  

 

Årsmeldingen legges fram for årsmøtet til orientering.  

  

Status etter møtet: Styret godkjente årsmeldingen via e-post den 7.4.  
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14/22 Årsregnskap og balanse 2021 

  

Revisor har ikke funnet feil eller mangler ved regnskapet. Revisorberetningen skrives når 

styret har signert regnskapet.   

 

Vedtak:  Detaljert regnskap (styrerapport) for 2021 godkjennes.  

 

Revidert årsregnskap og balanse for 2021 godkjennes og legges fram for 

årsmøtet til behandling.  

 

 

15/22 Bemanningssituasjon 

 

K-stud har siden januar 2021 hatt en informasjons- motivasjonskampanje med 

midlertidige prosjektrådgivere, en person i 100 % stilling fra januar-mars 2021, og Pål 

Kristian Helmersen i en 50 % stilling som opprinnelig skulle vare ut juni 2021. Under 

sakene 37/21 og 63/21 vedtok styret å forlenge engasjementet, siste gangen til ut juni 

2022, fordi det var behov for å utvide kampanjen for å nå ut til enda flere av våre 

medlemsorganisasjoner og deres lokallag, samt å dekke inn vikarierende oppgaver. Vi 

må fortsatt intensivere arbeidet med å få opp igjen kurstimetallet etter pandemien og 

øke timetallet i forhold til nivået som var i 2019.  

 

Dagens prosjektstilling har som hovedoppgave å stimulere til opplæring og bruk av 

tilskuddsordningen gjennom oppsøkende kontakt med lokale menigheter og lokallag i 

medlemsorganisasjoner som ikke er aktive brukere av tilskuddsordningen, inklusivt 

samarbeid med hovedorganisasjonene og deres regionledd for å nå ut med informasjon. 

I tillegg utføres det noen vikarierende oppgaver ifm. vakant stilling: internkontroll 

gjennom stikkprøve-kontroll av kurs og andre løpende oppgaver etter behov.  

 

Administrasjonen vurderer at det er behov for å videreføre det oppsøkende arbeidet som 

en fast, integrert del av K-stud sin virksomhet, inklusiv oppfølging av de kontaktene man 

opparbeider seg under denne satsningen. Det vurderes at denne arbeidsformen gir mer 

uttelling enn å annonsere for tilskuddsordningen, og å sende ut informasjon til en etter 

hvert begrenset e-post liste (med bakgrunn i GDPR-reglene). Med dagens arbeidsomfang 

er det ikke kapasitet til å gjøre tilsvarende innenfor de faste stillingene (daglig leder og 

to studierådgivere).  

 

Den vakante stillingen på 50 % er opprinnelig en studierådgiverstilling med søknads-

behandling som hovedoppgave i tillegg til internkontroll. Det er ikke lenger behov for 

denne stillingsressursen til søknadsbehandling, da dette dekkes inn av de to andre 

studierådgiverstillingene. Ved å omgjøre stillingen til nye oppgaver med oppsøkende 

virksomhet og internkontroll som hovedoppgaver, vil denne stillingsressursen ha stor 

betydning for å kunne opprettholde og øke studievirksomheten. Med dagens nivå på 

grunntilskuddet vil det være mulig å ha en fast stilling på opptil 50 %.  

 

Vedtak:  Pål Kristian Helmersen tilbys fast stilling på 50 % som studierådgiver med 

tiltredelse fra 1.4.22. Prosjektengasjementet på 50 % som skulle vart ut juni 

2022 opphører fra samme dato.   

 

 

16/22 Budsjett 2022  

 

Det foreløpige budsjettforslaget som styret vedtok på styremøtet i januar er justert i 

henhold til endelig regnskap og andre forhold: Reduksjon av lønnskostnader pga. 

feilberegning, økning i informasjonsbudsjettet jfr. styrevedtak i januar, samt andre 

mindre justeringer.  

 

Det er også lagt inn noen nye kostnader: video om å lage gode studieplaner jfr. nytt 

punkt i handlingsplanen vedtatt på styremøtet i januar, flyktningeprosjekt – læringstilbud 
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jfr. sak 24/22, ny midlertidig stimuleringsordning til kurs for flyktninger jfr. sak 27/22 og 

kompensasjonstilskudd til KRIK, jfr. sak 25/22. Budsjetterte årsoppgjørsdisposisjoner er 

justert slik at bunnlinja går i null.   

 

Vedtak: Forslag til budsjett for 2022 godkjennes og legges fram for årsmøtet til 

behandling, med følgende endring: Lønn og arb.g.avg. prosjektrådgiver 

justeres ned til kostnaden for 1. kvartal, resten legges inn under Lønn faste 

stillinger, jfr. sak 15/22.  

 

 

17/22 Medlemskontingent 2023  

 

Årsmøtet skal vedta kontingentsatser for påfølgende år. Medlemskontingenten ble økt 

med ca. 9 % i 2021, og videreført på samme nivå i 2022. Det foreslås å videreføre 

kontingenten for 2023 på samme nivå som i 2022. Kontingentinntekten blir lavere enn 

tidligere år fordi det er en nedgang i kurstimetallet under koronapandemien. Det er også 

noen utmeldinger og strykninger på medlemslista.   

 

Vedtak: Forslag til medlemskontingent for 2023 godkjennes og legges fram for 

årsmøtet til behandling.  

 

 

18/22 Årsmøtet 2022   

 

Ved beregning av antall representanter/stemmer fra medlemsorganisasjonene legges 

siste års kurstimetall til grunn. Pga. den store reduksjonen i 2020 ifm. pandemien, tok  

K-stud utgangspunkt i tallene fra 2019 ved årsmøtet i 2021. Styret ble bedt om å ta 

stilling til hvorvidt vi skal legge kurstimetallet i 2019 eller 2021 til grunn ved årsmøtet i 

2022. 

 

Forslag fra styret til programmet for jubileumsmarkeringen: Sturla Bjerkaker inviteres til 

å holde jubileumskåseriet, der han kan si litt om K-stud og litt om trendene innen 

livslang Læring / voksenopplæring.  

 

Vedtak: Styret tar programmet for jubileumsmarkeringen under årsmøtet til 

orientering.  

 

Dagsorden med vedtaksforslag og forslag til forretningsorden for årsmøtet 

2022 godkjennes.  

 

Kurstimetallet i 2021 legges til grunn ved beregningen av medlems-

organisasjonenes representanter/stemmer på årsmøtet i 2022. 

 

 

19/22 Søknader om medlemskap    

 

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

og gjeldende kriterier for medlemsbehandling og samarbeidsavtaler. 

 

Vedtak: Medlemsstatusen for Stiftelsen Lia Gård Retreatsenter endres fra organisasjon 

med samarbeidsavtale til medlemsorganisasjon.  

 

Kristelig studieforbund tar opp Norges Samemisjon som medlem med virkning 

fra og med januar 2022. 
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20/22 Årsrapporter medlemsorganisasjoner    

 

Ifølge kriteriene for medlemskap forplikter medlemsorganisasjonene seg til hvert tredje 

år å sende inn en virksomhetsrapport i form av vedtekter, siste årsmelding, regnskap og 

årsmøte/-landsmøteprotokoll. Bakgrunnen for dette er at K-stud er ansvarlig for intern-

kontroll i henhold til lov om voksenopplæring. Det er også et krav i vedtektene våre at de 

skal utføre oppgaver innen voksenopplæring og betale medlemskontingent. Kriteriene for 

medlemskap slår fast at «Organisasjoner som ikke har rapportert virksomhet direkte 

eller indirekte i henhold til punkt 2 [dette gjelder oppgaver innen voksenopplæring] de 

siste tre årene, får sitt medlemskap vurdert i henhold til studieforbundets vedtekter» Ett 

annet kriterium sier at «Organisasjoner som pga. endringer i deres egne vedtekter ikke 

lenger oppfyller kravene til medlemskap i studieforbundet, mister sitt medlemskap. 

Videre er det styret som «suverent fatter vedtak angående medlemskap».  

 

K-stud sendte en henvendelse til medlemsorganisasjonene i november 2021 og ba om å 

få årsrapporten tilsendt innen en frist i desember. Det er flere organisasjoner som ikke 

har sendt inn rapporten og/eller betalt medlemskontingenten. Det foreligger også noen 

mangler i enkelte innsendte rapporter. Pga. varierende mulighet til å gjennomføre kurs 

under pandemien, har administrasjonen valgt å gå lenger tilbake i tid enn de tre siste 

årene når vi noterer om de har hatt virksomhet innen voksenopplæring i perioden.  

 

Det har ikke vært kapasitet til å følge opp manglene rapporter og vurdere alle 

medlemmene til dette styremøtet. Arbeidet avsluttes innen neste styremøte.  

 

Vedtak: Styret tar utmeldelsene fra Norges Kristelige Folkehøgskolelag, Mødre i Bønn 

og Kirken av Guds Nåde Studieråd til etterretning.  

 

Evangeliet for alle strykes som medlemsorganisasjon med virkning fra og med 

januar 2022. 

 

Det sendes varsel om oppsigelse av medlemskap til fire organisasjoner som 

ikke har hatt innrapporterte kurs mellom 2017 og 2021, med virkning fra og 

med juli 2022.  

 

Administrasjonen bes legge fram en endelig rapport med ev. forslag til krav 

og strykninger på neste styremøte.  

 

 

21/22 Årsrapporter organisasjoner med samarbeidsavtale  

 

Organisasjoner med samarbeidsavtale har tilnærmet de samme kravene som medlems-

organisasjonene for å opprettholde sin medlemsstatus i K-stud. Et unntak er at de ikke 

betaler medlemskontingent. De må ha rapportert opplæring de siste to årene (ikke tre), 

men her er det ikke et alternativ å drive andre oppgaver innen voksenopplæring.  

Det står i avtalen at styret kan ta opp samarbeidsavtalen til ny vurdering hvis de ikke  

har rapportert opplæring de siste to årene og/eller ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for 

å tegne samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen kan sies opp med 6 mnd. varsel.  

 

K-stud sendte en henvendelse i november 2021 og ba om å få årsrapporten tilsendt 

innen en frist i desember. Det er flere organisasjoner som ikke har sendt inn rapporten, 

og det foreligger noen mangler ved enkelte innsendte rapporter. Pga. varierende 

mulighet til å gjennomføre kurs under pandemien, har administrasjonen valgt å gå lenger 

tilbake i tid enn de to siste årene når vi noterer om de har hatt virksomhet innen 

voksenopplæring i perioden. 

 

Det har ikke vært kapasitet til å følge opp manglene rapporter og vurdere alle til dette 

styremøtet. Arbeidet avsluttes innen neste styremøte.  
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Vedtak: Styret tar oppsigelsen av samarbeidsavtalen fra Levende Tro til etterretning.  

 

Det sendes varsel om oppsigelse av samarbeidsavtale til tre organisasjoner 

som ikke har hatt innrapporterte kurs mellom 2018 og 2021, med 6 mnd. 

varsel.  

 

Administrasjonen bes legge fram en endelig rapport med ev. forslag til krav 

og strykninger på neste styremøte.  

 
 

22/22 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

 

Staben har foretatt den årlige gjennomgangen av HMS-permen og fant ingen behov  

for endringer. Handlingsplanen for HMS videreføres for perioden 2022-2023. 

 

Vedtak:  Styret tar informasjonen om HMS-arbeidet til orientering  

 

 

 

PEDAGOGISK ARBEID 
 

23/22 PU-rapporter 2020/21 og 2021/22 samt ekstra midler 2021 

 

Saken gjelder sluttrapporter fra pedagogiske utviklingsprosjekter som medlems-

organisasjoner og forlag fikk midler til for perioden 2020/21, midtveisrapport fra  

to-årige prosjekter med tildeling for perioden 2021/22 og rapporter fra den ekstra 

tildelingen i 2021 som ble gitt til pågående prosjekter for å bidra til materiellutvikling 

under pandemien.  

 

Vedtak:  Styret tar PU-rapportene til orientering.  

 

 

24/22 Flyktningeprosjekt - læringstilbud 

 

Formålet med prosjektet er å bidra til gode læringsarenaer der flyktninger i mottak e.l. 

og de som bosettes i kommunene skal få relevant opplæring som bidrar til deltakelse, 

mestring og inkludering i det norske samfunnet. Det er lagt inn 64 000 kr til prosjektet  

i det endelige budsjettforslaget for 2022. I tillegg er det lagt inn 500 000 i stimulerings-

midler til gjennomføring av kurs for flyktninger.  

 

Som en del av prosjektet skal K-stud kartlegge aktuelle studieplaner og bidra til at det 

utvikles nye, tilpassede studieplaner for formålet. Styret poengterer behovet for enkle, 

lett tilgjengelige studieplaner som er allment tilgjengelige og lett å gjennomføre. Det er 

også viktig å være tidlig ute med informasjon om prosjektet til medlemsorganisasjonene 

våre, og bruke alle kanaler for å nå bredt ut lokalt.  

 

Vedtak:  Styret slutter seg til planene for Flyktningeprosjekt - læringstilbud.  

I tillegg til planlagte informasjonstiltak skal Facebook benyttes.  
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TILSKUDDSFORVALTNING 
 

25/22 Rapportering av studievirksomhet 2021  

 

Det ble registrert 3 647 kurs i 2021 med 89 894 kurstimer og 26 760 deltakere. Dette  

er en nedgang i forhold til 2020 på 9 % målt i kurstimer, 4 % i antall kurs og 2 % i  

antall deltakere.  

 

Ordinær revisjon av tilskuddsrapporteringen gikk i orden - revisor fant ingen feil eller 

uoverensstemmelser. Egen internkontroll overfor deltakere, som også inngår i materialet 

som revisor har vurdert, avdekket ingen avvik. Som styret ble varslet om i januar-møtet, 

ble det ved internkontrollen ved slutten av 2021 oppdaget mulig avvik ved to kurs-

arrangører. Dette ble undersøkt nærmere gjennom flere kontroller, og sakene er funnet i 

orden.  

 

KRIK har ved masseopplasting av kurs misforstått hvordan de skal rapportere. De har 

underrapportert ca. 70 kurs og mistet tilskudd på mellom 60 000 og 70 000 kr. KRIK 

oppdaget dette etter at vi hadde gjort opp studieåret 2021 og oversendt reviderte 

rapporter til HK-dir og SSB innen fristen den 1. mars. Vi har undersøkt rapporteringen 

sammen med Vofo, og finner ingen feil der. Masseopplastingsfunksjonen med integrasjon 

til KRIK var ikke klar for bruk før i februar. Hadde funksjonen vært på plass tidligere, ville 

feilen kanskje blitt oppdaget i tide. Vi har ikke lov til å etter-rapportere kursene i 2022. 

For å imøtekomme KRIK pga. uheldige omstendigheter foreslås det å gi dem et 

kompensasjonstilskudd på 50 000 kr, som finansieres med ubrukte OT-midler fra 2020.  

 

Vedtak: Styret tar studiestatikken og informasjonen om interkontroll og revisjon av 

studierapporteringen til orientering. 

 

KRIK innvilges et kompensasjonstilskudd på 50 000 kr i forbindelse med feil i 

innrapporteringen av kurs i 2021. Tilskuddet finansieres med ubrukte OT-

midler fra 2020. Vi gjør dette unntaksvis pga. uheldige omstendigheter som 

dels bygger på en misforståelse ved bruk av ny masseopplastingsfunksjon, og 

dels fordi denne funksjonen kom på plass så sent at det var umulig å få rettet 

opp feilen da den ble oppdaget fordi rapporteringsfristen til myndighetene 

hadde gått ut. 

 

 

26/22 Tilsynsrapport og uttalelse 

 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse hadde tilsyn med K-stud høsten 2021. 

Utkast til tilsynsrapport av 28.2.2022 ble mottatt samme dag. K-stud har rett til å utale 

seg om rapporten med en frist på 3 uker fra datoen for avgivelse av utkast til rapport.  

 

Rapporten er lagt fram for Vofo, som har bidratt med råd og veiledning underveis i 

prosessen med å skrive en uttalelse. Vofo kvalitetssikret forslaget til uttalelse, før saken 

ble sendt til styret i K-stud torsdag den 17.3. Dette med unntak av kapitlet om 

rapportering av OT og TRT tilskudd, fordi denne teksten ikke ble ferdig før torsdag kveld. 

Styret godkjente forslag til vedtak via mail den 18.3. Samme ettermiddag fikk vi forslag 

til justeringer i den siste teksten fra Vofo. Daglig leder tok hensyn til de siste forslagene, 

og orienterte styret i helgen. Uttalelsen er sendt inn til HK-dir innen fristen. 

 

Vedtak: Styret bekrefter vedtak fattet via mail den 18.3.2022:  

«Styret slutter seg til forslaget til uttalelse til foreløpig tilsynsrapport fra  

HK-dir, og ber administrasjonen utføre ev. endringer i kapitlet om OT og  

TRT tilskudd når tilbakemeldinger fra Vofo er mottatt.»  
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27/22 Stimuleringsordning kurs for flyktninger 2022 

 

Hensikten med denne ordningen er å bidra under flyktningsituasjonen med meningsfylte 

læringsarenaer i regi av frivillige organisasjoner lokalt. Vi vil stimulere til gode kurs og 

annen organisert opplæring for å styrke aktivitets- og læringstilbudet på mottak e.l. 

gjennom frivillig innsats. Dette vil bidra til å fremme inkludering og gjøre oppholdet i 

Norge litt lettere for den enkelte og for kommunen og sivilsamfunnet som skal ta imot 

flyktninger. På litt lengre sikt vil det være behov for tiltak og læringstilbud rettet mot 

flyktninger bosatt i kommunene. 

 

Vedtak: Forslag til Stimuleringsordning kurs for flyktninger 2022 godkjennes.    

 

 

 

INTERESSEPOLITIKK  
 

Ingen saker til behandling.  

Det henvises til orienteringssakene.    

 

 

 

ANDRE SAKER 
 

 

28/22 Orienteringssaker   

 
a) Godkjente studieopplegg – permanente  

 

• Men dere hører Kristus til; Bjørgvin bispedømme 

• 1. Korinterbrev – Livet som gudstjeneste; Bibelgroups today 

• Kolosserbrevet -Veien blant veier; Bibelgroups.today 

• Djerv tro i en etterkristen kultur; Hermon forlag 

• Hva er kristen dåp; Lunde forlag 

• Hverdagsteologi; Lunde forlag 

 

b) Besøk/kontakt/møter 

 

Guro:  

20. januar Webinar om møtepunkt/kurs mellom kirke og samfunn, Norges Kristne Råd 

24. januar Læringskonferansen 2022, Vofo (digitialt) 

26. januar ALLEMED-konferansen 2022 (digitalt) 

3. mars Digital samling for Frivillighet Norges Fagnettverk kommunikasjon med 

Datatilsynet 

8. mars Møte med produsenten om filming av læringshistorier (digitalt) 

9. mars Møte i Vofo med studieforbundene: Tilsyn og regelverkstolkning (digitalt) 

24. mars Arbeidsgruppemøte KursAdmin, Vofo 

 

 

Hege:  

18. januar Møte i valgkomiteen (digitalt) 

19. januar KD-utvalget i Vofo, som styreleder (digitalt) 

20. januar Webinar om møtepunkt/kurs mellom kirke og samfunn, Norges Kristne Råd 

24. januar Læringskonferansen 2022, Vofo (digitalt) 

Hege åpnet konferansen og delte ut Læringsprisen 2022, i egenskap av 

styreleder i Vofo.   

25. januar Webinar Sparebanken Sør: Unngå svindel mot din bedrift 

25. januar Lederprat med KA, nettkurs 
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1. februar AU møte Vofo (digitalt) 

7. februar Webinar KNIF Regnskap, Effektiv møteledelse 

8. februar Styremøte EAEE (digitalt) 

8. februar Intervju Vofo, rekruttering generalsekretær (som styreleder) 

8. februar Møte om arealbehov i Nye Kirkens Hus med Malling & Co (digitalt) 

11. februar Revisjon 

16. februar Styremøte Vofo 

18. februar Møte i Vofo om rapportering på tippemidler (digitalt) 

22. februar  Møte i valgkomiteen (digitalt) 

23. februar Revisjon  

3. mars  Kultur Webinar, Kirkerådet: Kirken i det allmenne kulturliv: Hva skjer lokalt 

og regionalt i kulturpolitikken som kirken bør kjenne til? (bidro med info 

om tilskuddsordningen) 

3. mars Møte i KPKs valgkomite (digitalt) 

8.mars Møte med produsenten om filming av læringshistorier (digitalt) 

9. mars Møte i Vofo med studieforbundene: Tilsyn og regelverkstolkning. Hege 

presenterte HK-dir sitt tilsyn i K-stud.  

10. mars Møte i KPKs valgkomite (digitalt) 

14. mars Webinar KNIF Regnskap, Utviklingssamtalen 

17. mars Møte i KPKs valgkomite (digitalt) 

23. mars Møte i valgkomiteen 

25. mars Digitalt møte Frivillighet Norge: Frivillighetens arbeid med krigen i Ukraina 

og flyktningkrisen 

28. mars Digitalt drøftingsmøte om "Velkommen inn - for alle?" med NKR, Kirkerådet 

og kursholderne (fra Vid, Hekta, KABB, Døvekirken og studieforbundet 

Funkis) 

 

 

Pål Kristian 

20. januar Pastornettverk Pinsebevegelsen Agder, info om tilskuddsordningen 

24. januar Læringskonferansen 2022, Vofo (digitalt)  

 

 

Åse: 

20. januar Webinar om møtepunkt/kurs mellom kirke og samfunn, Norges Kristne Råd 

24. januar Læringskonferansen 2022, Vofo (digitalt)  

10. februar  Styremøte K-stud Møre og Romsdal (digitalt) 

16. februar  Frivillighet Norge; medlemsmøte (digitalt) 

9. mars Møte i Vofo med studieforbundene: Tilsyn og regelverkstolkning (digitalt) 

10. mars  Styremøte K-stud Vestland (digitalt) 

10. mars Møte Vofo Trøndelag (digtalt) 

22. mars KAs klimakonferanse 

23. mars Styremøte K-stud Viken 

23. mars Årsmøte K-stud Rogaland (digitalt) 

24. mars 90 års jubileum AOF 

 

 

c) Interessepolititikk 

K-stud har ikke foretatt egne interessepolitiske initiativ, eller jobbet med nye saker siden 

sist styremøte.  

 

Vi bidrar via styrearbeidet i Vofo. Vi har også jobbet med lovfortolkning i forbindelse med 

tilsynet, hvilket vil bli fulgt opp av Vofo overfor HK-dir hvis vi ikke får gehør for medlems-

status og bruk av OT og TRT-midler når endelig rapport fra tilsynet kommer. Vi er også 

en pådriver overfor Vofo om innretningen av grunntilskuddet (GT), hvor det er behov for 

å se på hvordan trappetrinnsmodellen slår ut ved nedgang i kurstimetallet og å sikre 

samme prosentvise andel GT i forhold til den totale bevilgningen til studieforbundene. 
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Vi vil skape oppmerksomhet rundt K-stud og medlemsorganisasjonenes opplæring 

gjennom sosiale medier. Prosjekt Filmer med læringshistorier er igangsatt, og det jobbes 

med en jubileumsfilm som begge vil bli brukt bl.a. interessepolitisk.  

 

KA tok kontakt da de jobbet med innspill til statsbudsjett 2023. Vi sendte over det 

innspillet som Vofo har sendt til neste års statsbudsjett, og som K-stud stiller seg bak.  

 

 

d) Digitalt miniseminar 

På styremøtet i januar godkjente styret forslaget til budsjett og rammeprogram for 

digitalt miniseminar under jubileumsuka til K-stud i tilknytning til VÅR DAG under 

frivillighetens år. Administrasjonen ble bedt om å jobbe videre med programmet, og 

legge fram endelig program for styret til orientering (vedlagt). Datoen er satt til den  

31. mai, tre dager etter selve jubileumsdagen for K-stud 70 år.  

 

 

e) Kurset Velkommen inn – for alle? Under Årets kurs 2022 

 

Kurset ble avlyst pga. få påmeldte. Daglig leder i K-stud inviterte kursholderne sammen 

med Erhard Hermansen som er generalsekretær i Norges Kristne Råd, og Silke Pahlke 

om seniorrådgiver i seksjon for diakoni og samfunn og jobber med funksjonshemmede i 

kirken, til et drøftingsmøte om hvordan vi kan lykkes med et ev. nytt kurs høsthalvåret 

2022 eller i 2023. Og hvordan vi sammen kan løfte opp og øke bevisstheten i forhold til 

dette temaet. Det ble et konstruktivt møte, der vi var enige om at det bør settes opp et 

nytt kurs i 2023. I mellomtiden vil vi jobbe med økt bevissthet og ansvarliggjøring 

overfor kirkesamfunnene og kristelige organisasjoner. Hermanen vil sette opp en sak til 

styremøtet deres i juni. Vi kan også forvente drahjelp via Ungdommens kirkemøte som 

høsten 2022 skal gjøre vedtak om hvordan Den Norske Kirke kan bli bedre på universell 

utforming, og det videre arbeidet i Den norske kirke om det samme temaet.  

Styret drøftet også tematikken, og kom med innspill om å fokusere mer på mangfold. Vi 

bør også se på tittelen for kurset – er det en uheldig setning som sier noe om at noen er 

utenfor?  

 

 

Vedtak:  Orienteringssakene tas til orientering.  

 

 

29/22 Eventuelt    

 

Det var ingen saker under eventuelt.  


