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Protokoll styremøte    
 

 

Dato  Tirsdag 14. juni 2022 

Klokkeslett Kl. 10.00 – 13.40 

Sted   Møtet ble gjennomført elektronisk på Teams.  

 

Til stede  Styreleder: Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund 

Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM 

Einar Myreng, Pinsebevegelsen 

2. vara Gunn-Marit E. Selle, Normisjon  

 

Avbud  Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland, Frelsesarmeens Studieråd 

Else Storaas Vatne, Kristent Interkulturelt Arbeid 

Kay Morten Aarskog, Den norske kirke 

Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge 

1. og 3. vara kunne ikke møte 

 

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.  

  

Harald Skarsaune innledet med utgangspunkt i dagens tekst, fra Titus 3, 4-7.  

 

 

 

00/22 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer 

 

Vedtak:  Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes. Ettersendt søknad om 

medlemskap fra Norske Kirkeakademier behandles på dette møtet, under sak 

38/22 Søknader om medlemskap. 
 

 

 

ORGANISASJON 
 

30/22 Godkjennelse av protokoll 

 

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

 

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 29.3.22 er godkjent.  

 

 

31/22 Konstituering   

 

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

 

Vedtak: Espen Kvamen Amundsen gjenvelges som nestleder.  
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32/22  Styrets arbeidsform 

 

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

involvering i arbeidet samt prinsipper for godtgjørelse.  

 

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

- Styremøter: 12.9.22 med styreopplæring, 22.11.22 med julemiddag, 

17.1.23 (nettmøte), 21.3.23 (nettmøte) og 13.6.23  

- Årsmøte: 11.5.23. 

 

 

33/22 Årsmøtet 2022   

 

Styret var invitert til å evaluere årsmøtet.  

 

Vedtak:  Protokollen fra K-studs årsmøte 2022 tas til etterretning.   

 

Styret stiller seg bak stabens evaluering av årsmøtet. Det bør gjennomgås 

hvordan valg gjennomføres. Styret mener at jubileumsarrangement etter 

årsmøtet var hyggelig og interessant, passe langt og med god bevertning.  

 

 

34/22 Jubileum K-stud 70 år  

 

K-stud er 70 år den 28.5.22. Jubileet markeres med disse tiltakene: 

Jubileumsmarkering etter årsmøtet den 5. mai. Digital annonse i Dagen den 22-31 mai 

og Vårt Land i uke 21 og 22, med egen landingsside på k-stud.no. Redaksjonell annonse i 

Dagen og Vårt Land (de to midt-sidene) den 28. mai. Lansering av jubileumsfilm den 28. 

mai. Digitalt miniseminar den 31. mai: Hvordan kan vi være en aktuell læringsarena i 

samfunnet? Jubileumshilsen til medlemsorganisasjonene i mai. Logoen er midlertidig 

endret, med tillegg av en ballong med 70 år på, som vil bli brukt resten av året.   

 

Markeringen den 28. mai var også en markering av Vår Dag under Frivillighetens år.  

 

Styret var invitert til å evaluere jubileet.  

 

Vedtak:  Tiltakene under jubileet K-stud 70 år synliggjør K-stud på en god måte.  

 

 

35/22 Regnskap og balanse april 2022 

 

Vedtak:  Regnskap og balanse pr april 2022 godkjennes.  

 

 

36/22 Årsrapporter medlemsorganisasjoner    

 

Det henvises til saksframlegget og vedtaket til sak 20/22 fra styremøtet i mars. I 

etterkant av mars-møtet har administrasjonen jobbet videre med de fire vedtatte 

varslene om oppsigelse (med bakgrunn i manglene opplæringsvirksomhet de siste årene) 

og vurderinger av medlemskap i øvrige tilfeller hvor årsrapporten mangler eller er 

mangelfull. To av de fire organisasjonene som fik varsel har meldt seg ut med bakgrunn i 

manglene kursvirksomhet. Den tredje melder at de skal gjennomføre kurs når de er godt 

i gang igjen etter pandemien, og ønsker fortsatt medlemskap. Det viser seg også at den 

siste av de fire har hatt opplæring, men at den feilaktig er innrapportert under Dnk. 

Øvrige mangler er i det store og hele rettet opp.  

  

Vedtak: Styret tar utmeldelsene fra Det norske diakonforbund og Stefanusalliansen til 

etterretning.  
 

Medlemskapet til Skjærgårdsgospel videreføres.  



 3 

37/22 Årsrapporter organisasjoner med samarbeidsavtale  

 

Det henvises til saksframlegget og vedtaket fra sak 21/22 til styremøtet i mars. I 

etterkant av mars-møtet har administrasjonen jobbet videre med de tre vedtatte 

varslene om oppsigelse (med bakgrunn i manglene opplæringsvirksomhet de siste årene) 

og vurderinger av samarbeidsavtale i øvrige tilfeller hvor årsrapporten mangler eller er 

mangelfull. To av de tre organisasjonene melder at de kommer i gang igjen med 

opplæring nå. Den tredje har vi ikke fått respons fra. Øvrige mangler er i all hovedsak 

rettet opp.  

 

Vedtak: Administrasjonen bes følge opp de organisasjonene som har fått varsler, og 

effektuere oppsigelser av samarbeidsavtale der K-studs krav ikke innfris innen 

fastsatt frist.   

 

 

38/22 Søknader om medlemskap  

 

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

for medlemsbehandling og samarbeidsavtaler.  

 

Vedtak: Teleios Life Norge, Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdom og Norske 

Kirkeakademier tas opp som medlemsorganisasjoner i K-stud med virkning fra 

og med januar 2022.  

 

  

 

PEDAGOGISK ARBEID 
 

39/22 Utlysning PU-midler 2023/24      

 

I forskriften til voksenopplæringsloven heter det at grunntilskuddet kan benyttes til 

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

utviklingsarbeid. K-stud har i flere år lyst ut Pedagogiske utviklingsmidler (PU-midler). 

Satsningen er nedfelt i strategi-planen: «Lyse ut pedagogiske utviklingsmidler med vekt 

på nyskapning og bruk av nye læringsformer», knyttet til det strategiske målet 

«Stimulere til utvikling av aktuelle læringsmetoder og pedagogiske studieopplegg». 

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. 

 

Midlene lyses vanligvis ut med to prioriterte områder som samlet sett gjøres generelle 

nok til at flest mulige medlemsorganisasjoner opplever ordningen som relevant. Bredden 

av organisasjoner som søker på PU-midler er ikke så stor som ønskelig. For å gjøre 

ordningen mest mulig relevant for flere av medlemsorganisasjonene, foreslås det å ikke 

definere prioriterte områder i årets utlysning, i likhet med fjorårets søknadsrunde.  

 

 

 

Vedtak:  PU-midler for 2023/24 lyses ut i tråd med gjeldende retningslinjer for PU-

midler, med en åpen utlysning uten prioriterte områder.  

 

Avsetning til PU midler i 2023-budsjettet settes til 500 000 kr.  

 

 

40/22 Medarbeiderkurs - Årets kurs 2022      

 

K-stud har lang tradisjon for å arrangere medarbeiderkurset «Årets kurs», som fram til 

2021 også var et av kravene i tildelingen fra departementet. I den nye forskriften til 

voksenopplæringsloven står det ikke lenger at grunntilskuddet bl.a. skal brukes til 

medarbeideropplæring, men det er anledning til å benytte midlene til «støtte til 
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kursarrangør». Myndighetene ber fortsatt om oversikt over gjennomført medarbeider-

opplæring i den årlige rapporteringen. Kurset kan finansieres med opplæringsmidlene.    

 

Satsningen på Årets kurs er nedfelt i K-stud sin strategiplan ved strategien «Legge til 

rette for kompetansebygging gjennom konseptet Årets kurs», knyttet til de strategiske 

målene «Videreutvikle og kvalitetssikre læringsvirksomheten i medlemsorganisasjonene» 

og «Bidra til økt kompetanse hos kursarrangører».  

 

Årets kurs 2022 besto av disse parallelle kursene: Videregående kurs i baby- og 

småbarnsang og tre verksteder: Danseinstruksjon, Bibelfortelling og Låtskriving & 

arrangering. Kurset «Velkommen inn – for alle?» ble avlyst pga. få påmeldte 

 

Vedtak:  Informasjonen og stabens evaluering av Årets kurs 2022 tas til orientering.  

 

 Styret anbefaler at man ikke låser seg i konseptet, men er åpen for å gjøre 

endringer.  

 

 

41/22 Medarbeiderkurs - Årets kurs 2023      

 

K-stud har gjort avtale med Soria Moria Hotell den 24-26 mars 2023.  

 

Det er gjort foreløpige avtaler med de fleste kursholderne for disse kursene:  

- Korledelse og direksjon 

- Trosspråkkurs 

- Lederkurs om grenseoverskridende adferd (arbeidstittel) 

- Verksted i bibelfortelling 

  

Styret drøftet kurstemaene og kom med innspill på kursholdere.  

Hvor i landet framtidige kurs skal være ble også belyst.  

 

Vedtak:  Styret slutter seg til planene for Årets kurs 2023.   

 

Kurset «velkommen inn – for alle?» settes opp som et eget kurs over en 

hverdag i september/oktober 2023 med ansatte som hovedmålgruppe.  

Det vurderes også å ha et samarbeid med eksempelvis KNIF om et kurs som 

omhandler drift og universell utforming av bygninger.  

 

I stedet for å ha kurs om «Å drive kristen virksomhet i lokalsamfunnet» 

(tidligere vedtak) under Årets kurs, settes dette temaet opp under årsmøtets 

fagdel i 2023.  

 

Budsjett for alle kursene legges fram til behandling på neste styremøte. 

Administrasjonen bes ferdigstille kursprogrammene og legge dem fram for 

styret til orientering.  

 

 

TILSKUDDSFORVALTNING 
 

42/22 Tilsynsrapport og vedtak  

 

Endelig tilsynsrapport fra HKdir ble mottatt den 13. mai, med klagefrist den 3. juni.  

K-stud har vært i dialog med Vofo, som har bidratt med råd om hva vi ev. skal klage på.  

 

- HKdir sin tolkning om overføring av OT-midler til TRT-midler: Vofo mener at 

direktoratets tolkning er riktig utifra dagens forskrift. Vofo har tatt kontakt med 

aktuelle studieforbund og drøftet om det er strategisk lurt å klage på dette. 

Konklusjonen er å ikke klage på tolkningen om OT/TRT-midler.  
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- HKdir sitt pålegg om endring av praksis når det gjelder tildeling av tilskudd til 

medlemmer med samarbeidsavtale, som ikke er fullverdige medlemmer med 

stemmerett: Etter drøftinger med Vofo, samt også Studieforbundet kultur og 

tradisjon som har samme medlemsstruktur som K-stud har, er vi enige om at vi 

ikke bør klage på vedtaket, men gjøre nødvendige vedtektsendringer for å åpne 

opp for at de berørte organisasjonene kan tas opp som fullverdige medlemmer. 

Konklusjonen er å ta HKdir sitt vedtak til etterretning, og klage på fristen for å rette 

opp i forholdene. Vofo har bidratt med forslag til klagebrev, som inneholder 3 tiltak 

K-stud vil gjennomføre.  

 

Styreleder i K-stud er orientert underveis. Med knappe frister var det ikke mulig å legge 

fram saken for styret før klagefristens utløp. Undersøkelser, avklaringer og forslaget fra 

Vofo til klagebrev var klart like før klagefristens utløp. Det vises også til sak 26/22 

Tilsynsrapport og uttalelse fra mars-møtet, der styret drøftet utfallet av saken og 

behovet for å gjøre ev. vedtektsendringer hvis HKdir sin bemerkning blir stående.  

 

Angående tiltak 2 i klagebrevet:  

I vedtektene til K-stud står det at «enkeltstående organisasjoner (trossamfunn, ideelle 

organisasjoner og institusjoner) kan ikke ha selvstendig medlemskap i studieforbundet». 

I retningslinjene for medlemskap er dette utdypet slik: «enkeltstående lokale 

organisasjoner (lokale trossamfunn, ideelle organisasjoner og institusjoner) kan ikke ha 

selvstendig medlemskap i studieforbundet». Med andre ord er det kun landsomfattende 

organisasjoner og organisasjoner med virksomhet i et større område som kan ha fullt 

medlemskap i K-stud. Regelverket kan likevel tolkes som at organisasjoner som er 

operative på ett lokalt sted men har et landsomfattende tilbud kan få fullt medlemskap, 

slik styret la til grunn da Lia Gård Retreatsenter fikk endret sin status til fullt 

medlemskap, jfr. sak 19/22 under styremøtet i mars.  
 

Vedtak: Styret slutter seg til innsendt klage til HKdir angående fristen for å rette opp i 

forholdene angående medlemmer med samarbeidsavtale uten fulle 

rettigheter, inklusiv de tiltakene K-stud melder at vi vil iverksette.  

 

Styret tolker K-stud sine vedtekter og retningslinjer slik at medlems-

organisasjonene med samarbeidsavtale kan tas opp som fullverdige 

medlemmer så lenge de har et landsomfattende tilbud, eller har tilbud i et 

større område som omfatter mer enn ett fylke. Administrasjonen bes gå i 

dialog med følgende organisasjoner om muligheten til å endre 

medlemsstatus:  

 

- DMI Norge 

- Granheimstiftelsen  

- Haugeinstituttet (dersom oppsigelsen trekkes tilbake, jfr. sak 37/22) 

- Hemsedal Høyfjellssenter AS  

- Himmelpartner  

- Stiftelsen Ellel Ministries Norge AS  

- Tent AS 

 

 

INTERESSEPOLITIKK  
 

Ingen saker til behandling.  

Det henvises til orienteringssakene.    
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ANDRE SAKER 
 

 

43/22 Orienteringssaker   

 

 

a) Godkjente studieopplegg – permanente  

 

• Kropp; Lunde forlag 

• 9 spørsmål fra unge om Bibelen; Ventura forlag/Den norske Israelsmisjon 

• Mester på ditt ord, Søndagstekstene 2022 -2023 til samtale og refleksjon; 

Lunde forlag 

• Heltemakeren, fem avgjørende holdninger for å kunne multiplisere 

ledere; Hermon forlag 

• Dette skulle jeg visst før vi ble gift; Hermon forlag 

• Er Bibelen Guds ord; Hermon forlag 

 

 

b) Besøk/kontakt/møter 

 

Alle ansatte var med på våre egne arrangement: 

- Årets kurs 2022 den 1.-3.april  

- Årsmøte og jubileumsmarkering K-stud 70 år den 5. mai 

- Digitalt mini-seminar ifm. jubileet vårt den 31. mai 

 

Guro:  

24. mars  Arbeidsgruppemøte tilskuddsportal, Vofo 

31. mars Møte om filmprosjekt/læringshistorier med produsenten vår 

4. april Webinar: Hva kan trossamfunn og organisasjoner bidra med for 

flyktninger, KA 

22. april Medlemsbesøk til KFUK-KFUM-speiderne 

22. april  Møte om overgang til lokalt skrivebord, Kirkepartner 

28. april  Årsmøte KPK 

29. april Møte med Vofo om tilskuddsportal 

18. mai Nettkurs Kirkepartner om nytt datasystem 

19. mai Forberedelsesmøte til Vofos årsmøte for K-stud sin delegasjon 

24. mai  Årsmøte og jubileumsfest Vofo 90 år 

8. juni Møte med nettsideleverandøren om universell utforming og oppdatering av 

nettsiden 

 

Hege:  

29. mars AU-møte Vofo 

31. mars Møte om filmprosjekt/læringshistorier med produsenten vår 

4. april Møte i valgkomiteen for K-stud 

4. april Webinar: Hva kan trossamfunn og organisasjoner bidra med for 

flyktninger, KA 

5. april  Styremøte Vofo 

20. april Møte med Seniorrådgiver Silke Pahlke, seksjon for diakoni og samfunn i 

Kirerådet, angående felles prosjekter om inkludering av mennesker med 

nedsatt funksjonsevne 

22. april Medlemsbesøk til KFUK-KFUM-speiderne 

22. april  Møte om overgang til lokalt skrivebord, Kirkepartner 

29. april Møte med Vofo om tilskuddsportal 

4. mai  Tariffkonferanse KA 

4. mai  Medlemsmøte Vofo om kommende offentlig arbeidsgruppe for TRT, status 

for grunntilskuddet (manglende prisjustering og grunnlag for beregning 

fremover), digitale kurs, overgang mellom studieforbund og 

flyktningsituasjonen 
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18. mai Nettkurs Kirkepartner om nytt datasystem 

19. mai Forberedelsesmøte til Vofos årsmøte for K-stud sin delegasjon 

19. mai Møte med Vofo om tilsynsrapporten 

24. mai  Årsmøte og jubileumsfest Vofo 90 år 

2. juni Webinar om kursopplegget «100% MED», som KABB har utviklet sammen 

med Kirkerådet, om inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne 

2. juni  Uformelt møte med Veronika fra EAEE om styrearbeidet der 

3. juni  AU-møte Vofo 

3. juni  Møte med Get Focused om tilskuddsmuligheter og medlemskap   

8. juni Møte med nettsideleverandøren om universell utforming og oppdatering av 

nettsiden 

13. juni Informasjons- og innspillsmøte i Vofo om arbeidet med Vofos 

organisasjonsutvalg 

 

Pål Kristian:  

18. mai Nettkurs Kirkepartner om nytt datasystem 

 

Åse: 

4. april Webinar: Hva kan trossamfunn og organisasjoner bidra med for 

flyktninger, KA 

6. april Webinar: Søknadsskriving, Vofo Trøndelag 

22. april Møte om overgang til lokalt skrivebord, Kirkepartner  

28. april Kulturalliansens årsmøte  

18. mai Nettkurs Kirkepartner om nytt datasystem 

19. mai Forberedelsesmøte til Vofos årsmøte for K-stud sin delegasjon 

23. mai Besøk av polske studenter og Sturla Bjerkaker 

24. mai Årsmøte og jubileumsfeiring Vofo 90 år 

30. mai Jubileumsfeiring Studieforbundet Kultur- og tradisjon 25 år 

2. juni  Styremøte K-stud Trøndelag (Teams) 

3. juni:  Nettmøte om inkludering av ukrainere i kulturfriheten - Kulturalliansen, 

Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd 

13. juni Informasjons- og innspillsmøte i Vofo om arbeidet med Vofos 

organisasjonsutvalg 

 

 

c) Årsmøte Vofo 

Ragnhild Ljøkjel Knotten fra styret deltok på Vofos årsmøte den 24. mai med 

stemmefullmakt, sammen med Guro Haugland Byfuglien og Åse Fjogstad fra 

administrasjonen. Daglig leder deltok på møte som styreleder for Vofo.  

 

Det var ingen kontroversielle saker, og vedtak ble fattet i tråd med styrets innstillinger.  

Geir Barvik fra Studieforbundet Livslang Læring ble valgt som ny nestleder. Tre nye 

styremedlemmer ble valgt inn i styret: Roger Håkon Skår fra Studieforbundet Funkis, 

John Harald Skum fra Samisk studieforbund og Tina Marii Skare fra Studieforbundet 

natur og miljø. I tillegg har de ansatte valgt Andrès Lòpez Aliciasson som styremedlem.   

 

 

d) Årsmøte Frivillighet Norge 

Daglig leder representerte K-stud på møtet.  

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

Årsmøte Frivillighet Norge  

 

 

e) Årsmøte Kulturalliansen 

tudie- og organisasjonsrådgiver representerte K-stud på møtet.  

Informasjon fra årsmøtet, med resolusjon og protokoll finnes her:  

Årsmøte Kulturalliansen  

 

 

https://www.frivillighetnorge.no/
https://www.kulturalliansen.no/aktuelt/solid-sttte-til-rsmteresolusjon-fra-kulturalliansen


 8 

f) Interessepoltikk 

K-stud har tatt opp med Vofo muligheten for unntaksvis enklere rapportering av 

opplæring for flyktninger. Vofo har ikke fått gehør for dette i departementet.  

 

K-stud har invitert politikere fra stortingspartier til et møte under Arendalsuka om ulike 

forhold ved studieforbundsordningen. Dette i form av en prat med hver enkelt over en 

kaffekopp/forfriskning. Foreløpig ser det ut til at vi får et møte med FrP. Om det ikke 

lykkes å få møte med stortingspolitikere fra øvrige partier, vil vi invitere fylkespolitikere 

til et møte. Ut over dette, vil daglig leder støtte opp om ulike arrangement i regi av Vofo, 

studieforbund og våre egne medlemsorganisasjoner.  

 

 

g) EAEE, studietur 

Styreleder deltok på årets studietur til Sveits i juni, i regi av EAEE - European Protestant 

and Anglican Network for life-long learning.  

 

Harald orienterte om studieturen og veivalgene for organisasjonen, som har færre 

medlemskirker og organisasjoner fra Europeiske land enn tidligere. Det jobbes for å få 

med flere nasjonale kirker og organisasjoner, og muligheten for sammenslåing med 

Oikosnet Europe er på agendaen. Oikosnet er interessert i et samarbeid. EAEE er invitert 

til årsmøtet i Oikosnet i Malaga/Spania i oktober. De kan delta med tre personer, og  

K-stud har fått tilbud om å bli med.   

 

EAEE drøftet hva som er viktige temaer for voksenopplæring i dag, og tre temaer ble 

valgt ut: Politisk opplæring. Identitet og mangfold. Klimaendring. En refleksjon: 

klimaendring bør også K-stud være engasjert i, en påminnelse om dette som en viktig 

sak for det kristne studiearbeidet.  

 

EAEE skal ha General Assembly i Paris i november.  

 

 

h) Nettside 

Det er behov for å gjøre endringer på nettsiden:  

- Den er ikke universelt utformet 

- Det er behov for strukturelle endringer som gjør siden mer brukervennlig, hvor det 

viktigste innholdet løftes bedre frem og er lettere å finne fram i. Det foreslås et re-

design eller ny plattform for siden. Det er 10 år siden den ble laget, og det har 

skjedd mye siden den gangen.  

 

Tilbud ble mottatt i går fra vår leverandør Dynamo, som vil lage en ny plattform for 

nettsiden til en pris på 160 000 kr ekskl. moms. Tilbud skal også hentes inn fra en annen 

leverandør, som KUFO (Kirkelig undervisningsforbund) har god erfaring med, og som er 

rimelig i pris. Vofo har til sammenligning fått tilbud på ny nettside fra andre firmaer på 

rundt 500 000 kr.  

 

Et slikt prosjekt kan finansieres med gjenstående midler i egenkapitalen, som tidligere er 

avsatt til ulike formål. Av hensyn til ressursene i staben vil det være gunstig å gjennom-

føre dette i perioden medio august – oktober/medio november.  

 

Styret er positiv til å få en sak på dette til behandling via e-post i juni.  

 

 

 

Forslag til vedtak:  Orienteringssakene tas til orientering.  

 

 

44/22 Eventuelt    

 

Det var ingen saker under eventuelt.  


