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Protokoll styremøte    
 

 

Dato  Mandag 12. september 2022 

Klokkeslett Kl. 10.00 – 13.00 

Sted   Rådhusgaten 1-3 i Oslo, møterom Nidaros  

 

Til stede  Styreleder: Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund 

Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM 

Kay Morten Aarskog, Den norske kirke 

Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge 

Else Storaas Vatne, Kristent Interkulturelt Arbeid 

1. vara Åse Mari Kessel, NMSU 

2. vara Gunn-Marit E. Selle, Normisjon  

 

Avbud  Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland, Frelsesarmeens Studieråd 

Einar Myreng, Pinsebevegelsen 

3. vara Terje Solberg, Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

 

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.  

  

Harald Skarsaune innledet med bønn.  

 

 

 

Styreopplæring, K-stud 

 

Daglig leder hadde en gjennomgang av K-studs formål og virksomhet: 

- 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 

- stillingsstruktur, arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling i staben 

- studievirksomheten 

- hovedlinjene i strategi- og handlingsplanen 

- det ble henvist til styreinstruksen som styret skulle sette seg inn i på forhånd, i 

tillegg til vedtekter, kriterier for medlemsbehandling, strategi- og handlingsplan 

og voksenopplæringsloven med forskrifter 

 

 

 

00/22 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer 

 

Vedtak:  Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes, med tillegg av en sak under 

eventuelt om rapportering av kjønn i tilskuddsportalen.  
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ORGANISASJON 
 

46/22 Godkjennelse av protokoll 

 

Høringsprotokollen fra 14.6.2022 er behandlet og godkjent av styret via e-post.  

 

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 14.6.2022 er godkjent.  

 

 Protokollen fra ekstraordinær styrebehandling via e-post pr 27.6.2022 

godkjennes.  

 

 

47/22 Regnskap og balanse første halvår 2022 

 

Vedtak:  Regnskap og balanse 1. halvår 2022 godkjennes.  

 

 

48/22 Ekstraordinært Årsmøte 2022   

 

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

 

 

49/22 Søknader om endring av medlemskategori 

 

Det vises til sak 42/22 Tilsynsrapport og vedtak, der styret bla. fattet følgende vedtak:  

«Styret tolker K-stud sine vedtekter og retningslinjer slik at medlemsorganisasjonene 

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: …»  

 

Søknad er mottatt fra alle med unntak av Haugeinstituttet, som har en foreløpig 

oppsigelse, jfr sak 37/22.  

 

Tent AS har endret sin organisasjon ved å opprette et eget selskap for Norges-arbeidet 

deres: Tent Norge AS. De søker om overflytting av medlemskapet i K-stud til den nye 

organisasjonen.   

  

Vedtak:  Følgende organisasjoner innvilges endret medlemskategori fra organisasjon 

med samarbeidsavtale til medlemsorganisasjon: 

  

• DMI Norge 

• Granheimstiftelsen  

• Hemsedal Høyfjellssenter AS  

• Himmelpartner  

• Stiftelsen Ellel Ministries Norge 

 

Tent Norge AS godkjennes som ny medlemsorganisasjon i K-stud, til 

erstatning for tidligere Tent AS, som til nå har vært tilknyttet K-stud som 

organisasjon med samarbeidsavtale.   

 

 

50/22 Ny praksis, endring av medlemskategori for lokale organisasjoner 

 

Det vises til styresak 45/22 Vedtak tilsyn og ekstraordinært årsmøte, der styret med 

bakgrunn i krav etter offentlig tilsyn vedtok å kalle inn til ekstraordinært årsmøte den 5. 

september 2022 for å behandle forslag til vedtektsendringer og revidering av kriterier for 

medlemskap.  
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Årsmøtet fattet dette vedtaket:  

Ekstraordinært årsmøte fatter følgende vedtak til første gangs behandling av 

vedtektsendringer og revidering av medlemskriterier: 

 

1. Alle medlemsorganisasjoner i K-stud gis stemmerett og valgbarhet til styret. 

2. Medlemskategorien organisasjon med samarbeidsavtale avvikles. 

3. Forslaget til vedtektsendringer og revidering av Kriterier for medlemsopptak, 

oppfølging og oppsigelse av medlemskap godkjennes. 

4. Vedtektsendringene og revideringen av medlemskriterier legges i henhold til 

gjeldende vedtekter fram til formell, endelig behandling på første ordinære 

årsmøte i mai 2023. 

5. Styret bes innen utgangen av september 2022 gjøre vedtak om medlemsopptak 

(endring av medlemstilknytning) til de som søker om dette, i påvente av formelt 

vedtak om vedtektsendringer på årsmøtet i 2023. 

 

Med bakgrunn i årsmøtets vedtak, har administrasjonen sendt tilbud om å søke fullt 

medlemskap i K-stud til de organisasjonene med samarbeidsavtale som kun har 

virksomhet i ett lokalt område. Søknadsfristen er satt til den 22.9.2022.    

 

Vedtak: Styret stadfester at K-stud endrer praksis i henhold til krav fra HKdir og i tråd 

med vedtak fattet under det ekstraordinære årsmøtet den 5.9.2022:  

• Styret tar ikke opp nye organisasjoner som medlemmer med 

samarbeidsavtale, selv om denne medlemskategorien formelt blir 

stående i vedtektene fram til ordinært årsmøte i 2023.  

• Nåværende medlemmer med samarbeidsavtale tilbys endring av 

medlemstilknytning til fullt medlemskap, med søknadsfrist den 22.9.22. 

De som ikke velger å søke om dette mister tilskuddsretten fra og med 

den 1.10.2022, i henhold til fristen HKdir har satt for endring av praksis.  

 

Daglig leder bes innvilge fullt medlemskap for lokale organisasjoner som 

søker om endring av medlemstilknytning, i påvente av formelt vedtak om 

vedtektsendringer på ordinært årsmøte i 2023. Det er ikke nødvendig å foreta 

ny gjennomgang i styret med vurdering om søker oppfyller kravene til 

medlemskap. Dette både fordi kravene er tilnærmet like i dagens to 

medlemskategorier (med unntak av nasjonal/regional kontra lokal 

virksomhet), og fordi det er foretatt en rutinemessig gjennomgang og kontroll 

av alle organisasjoner tilknyttet K-stud dette året.  

 

 

51/22 Handlingsplan 2022, halvårsrapport med status og prioriteringer  

 

Staben har gjort opp status for første halvår 2022 og prioritert virksomheten for resten 

av året. Styret ble invitert til å gjøre ev. justeringer for det videre arbeidet.  

 

I tillegg til det som kommer fram av halvårsrapporten, har staben i høst vurdert behovet 

for å lage en video om å lage gode studieplaner, jfr pkt. 5 i handlingsplanens kapittel 

Pedagogisk virksomhet. Dette både relatert til hvor mange henvendelser vi får om 

utforming av studieplaner, og innhenting av informasjon fra andre studieforbund om 

deres erfaringer. Konklusjonen er at det ikke er tilstrekkelig behov for en slik video, og 

det anbefales å skrinlegge tiltaket.  

 

Vedtak:  Styret tar status for handlingsplan første halvår 2022 til orientering, og slutter 

seg til administrasjonens prioriteringer for det videre arbeidet.    
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52/22 Årsmøtet 2023   

 

Styret har vedtatt at årsmøtet skal gjennomføres torsdag den 11. mai. Vi pleier å ha 

møtet i Kirkens Hus, men det viser seg at det aktuelle møterommet er opptatt. Styret 

bes ta stilling til om møtet skal flyttes, eller om vi skal leie møterom et annet sted.  

 

Vedtak:  Årsmøtet gjennomføres i Kirkens Hus den 22.5.23.   

 

 
PEDAGOGISK ARBEID 
 

 

53/22 Medarbeiderkurs 2023      

 

K-stud har gjort avtaler om disse kursene, og er godt i gang med å markedsføre dem:  

• Korledelse og direksjon med dirigent og musikkprodusent Martin Alfsen og soul- og 

gospelsangerinnen og korlederen Ingrid Arthur 

• Trosspråk i samarbeid med med NaMu Norge, med Kjetil Sigerseth, Stine Karin 

Sæle og Torbjørn Sæle 

• Verksted i Bibelfortelling med fortelleren Hege Holmqvist Synnes 

• Vold og seksuelle overgrep – hvordan kan kirker gjøre det trygt for både deltakere 

og ledere i samarbeid med PinseUng, med Rebekka Svardal Lund, Gro Elisabeth 

Mentzoni og Inger Lise Andersen    

 

Kursprogrammene ferdigstilles etter planen i september.  

 

Vedtak: Styret tar informasjonen om Årets kurs 2023 til orientering.   

 

Forslag til kursbudsjett godkjennes.  

 

 
TILSKUDDSFORVALTNING 
 

 

54/22 Videreføring av Stimuleringsordning 3  

 

I 2021 innførte K-stud stimuleringsordning 3, en midlertidig ordning der alle kurs og 

studiegrupper som startet opp i løpet av andre halvår, inklusiv pågående kurs som 

startet opp før 1. juli, fikk et ekstra tilskudd i tillegg til timetilskuddet. Hensikten med 

ordningen var å gi inspirasjon til å fortsette med opplæring, og en kompensasjon for den 

krevende situasjonen med nedstengning, omlegging og smitteverntiltak i forbindelse med 

korona-pandemien. Ordningen ble videreført i 2022, med 1 000 kr til kurs og sang- og 

musikkgrupper (tilvarende beløp i 2021 var på 2 000 kr) og 500 kr til studiegrupper og 

kurs ved større leirer o.l. (samme beløp som året før). 

 

Administrasjonen har med bakgrunn i kursstatistikken hittil i år, og informasjon vi har 

hentet inn om kurs ved sommerens leirer, kommet fram til et nedjustert anslag på antall 

kurs og kurstimer i 2022. Ved beregning av årets tilskuddssatser ble det lagt til grunn at 

antall kurstimer kan øke med 5% i forhold til normalåret 2019 i tillegg til effekten av 

informasjonskampanjen. Det ligger ikke an til en slik økning. Ved å ta med at 

bevilgningen fra tippemidlene ble over 388 000 kr høyere enn budsjettert, vurderes det 

at ordningen kan videreføres ut året med samme tilskuddsbeløp som i første halvår. 

 

Vedtak: K-stud viderefører stimuleringsordning 3 i andre halvår 2022, med samme 

ekstra tilskudd som første halvår: 1 000 kr til kurs og sang- og 

musikkgrupper og 500 kr til studiegrupper og kurs ved større leirer o.l. 
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INTERESSEPOLITIKK  
 

Ingen saker til behandling.  

Det henvises til orienteringssakene.    

 

 
ANDRE SAKER 

 
 

55/22 Orienteringssaker   

 
 

a) Godkjente studieopplegg – permanente  

 

• Fra Ham til oss; NMS samtalehefte 

• Senk skuldrene – og tjen Gud; Proklamedia 

• Troens menn Ung; Norea forlag/Laget  

 

 

b) Besøk/møter/kurs 

 
Alle ansatte:  

Stabstur 6-8 september, Kristiansand 

 
Guro:  

16. juni Møte med Vofo, KM-speider og KM Norge angående sommerleirer og 

rapportering 

20. juni  Teamsmøte med Coretrek om mulig oppgradering av nettside, 

gjennomgang av tilbud 

11. august  Oppstartsmøte med Dinamo om ny nettside 

25. august  Møte med Dinamo om nettside, presentasjon av trådskisser versjon 1 

1. sept. Møte med Dinamo om nettside, presentasjon av trådskisser versjon 2 

 
Hege:  

20. juni  Teamsmøte med Coretrek om mulig oppgradering av nettside, 

gjennomgang av tilbud 

22. juni Styremøte Vofo 

22. juni Møte med SVs representant på Stortinget i Kulturkomiteen (for Vofo) 

11. august  Oppstartsmøte med Dinamo om ny nettside 

12. august AU møte Vofo på Teams 

15-18 aug. Arendalsuka, diverse debatter og seminarer 

16. august Møte med stortingsrepresentant Silje Hjemdal fra FrP, medlem av 

Kulturkomiteen på Stortinget 

18. august Møte med stortingsrepresentant Tage Pettersen fra Høyre, nestleder i 

Kulturkomiteen på Stortinget 

25. august Arbeidsmøte Vofo angående konstituering/oppfølging mens gen.sek. har 

foreldrepermisjon (som styreleder) 

25. august  Møte med Dinamo om nettside, presentasjon av trådskisser versjon 1 

25. august Styremøte Vofo 

29. august Formøte med organisasjoner som er invitert til møte med statssekretæren i 

Kulturdepartementet (som styreleder) 

29. august Møte om PU midler med en prosjektleder/utvikler fra Pinsebevegelsen 

30. august Kurs Knif Update 2022 (lederkurs) 

1. sept. Møte med statssekretæren i Kulturdepartementet om politikkutvikling for 

kulturfrivilligheten, hvor Kulturalliansen, Kulturvernforbundet, Norsk 

musikkråd, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og 

Voksenopplæringsforbundet var invitert 

1. sept. Møte med Dinamo om nettside, presentasjon av trådskisser versjon 2 
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Pål Kristian  

Ingen møter eller kurs i perioden.  

 
Åse: 

24. august  Sommerfest IKO 

 

 

c) Interessepolitikk 

Det henvises til halvårsrapporten.  

 

Ytterligere informasjon om politikermøtene under Arendalsuka, videre oppfølging av disse 

og arbeidet med politikkutforming for kulturfrivilligheten ble gitt under møtet.  

 

 

d) Informasjonskampanjen 

Det er gjennomført én eller flere telefonsamtaler av ulik lengde (5-30 min) og ofte med 

oppfølging på mail, med 162 nøkkelpersoner i 7 prioriterte medlemsorganisasjoner, 

hovedsakelig Pinsebevegelsen (inkludert DFEF) (ca. 90 menigheter), og Den norske kirke 

(14 fellesråd, flere prostier og sognekirker i 5 ulike bispedømmer). 

 

I tillegg har sentralleddene, ungdomsorganisasjonene og enkelte lokallag/menigheter i 

Baptistkirken, Frikirken, NMS, Normisjon og NLM blitt oppringt og fulgt opp på mail med 

info og materiell til bruk på hjemmesider og i nyhetsbrev etc. for å bidra til å gjøre  

K-stud kjent og tilgjengelig på alle nivåer i organisasjonene. Det har også vært samtaler 

med enkelte eksterne organisasjoner som en følge av denne virksomheten om mulig 

samarbeid om spredning av informasjon og ev. medlemskap i K-stud 

 

Ytterligere 30 personer i 24 Pinsemenigheter m.fl. er forsøkt kontaktet på telefon uten 

hell. Disse skal kontaktes igjen. 

 

 

Vedtak:  Orienteringssakene tas til orientering. 

 

  

56/22 Eventuelt    

 

Styret tok opp problemstillinger i forbindelse med kjønnsregistrering i tilskuddsportalen.  


