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Protokoll styremøte    
 

 

Dato  Onsdag 23. november 2022 

Klokkeslett Kl. 09.00 – 12.45 

Sted   Sundvolden Hotell, Hole 

 

Til stede  Styreleder: Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund 

Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM 

Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland, Frelsesarmeens Studieråd  

Kay Morten Aarskog, Den norske kirke (til og med sak 67/22) 

Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge 

Einar Myreng, Pinsebevegelsen (deltok via Teams) 

Else Storaas Vatne, Kristent Interkulturelt Arbeid 

1. vara Åse Mari Kessel, NMSU 

2. vara Gunn-Marit E. Selle, Normisjon  

3. vara Terje Solberg, Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

 

Tirsdag kveld hadde vi den årlige styremiddagen før jul på hotellet, sammen med de fra 

staben som hadde anledning. Vararepresentantene var invitert med på middag og 

styremøte.  

 

 
 

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.  

  

Kay Morten Aarskog innledet styremøtet med andakt.  

 

 

 

 

00/22 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer 

 

Vedtak:  Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes 

 

 

 

ORGANISASJON 
 

 

57/22 Godkjennelse av protokoll 

 

Høringsprotokollen fra 12.9.2022 er behandlet og godkjent av styret via e-post.  

 

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 12.9.2022 er godkjent.  
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58/22 Regnskap og balanse 3. kvartal 2022 

 

Det henvises til sak 70/22 Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid 2023/24. For å kunne 

gi tilskudd til flere prosjekter, foreslås disse omdisponeringene:  

- Tilbakebetaling av PU-midler fra en tidligere tilskuddsmottaker er budsjettert som 

ekstraordinær inntekt på 30 000 kr. Prognosen for 2023 viser lavere kostnader 

enn forventet, derfor kan denne inntekten tilføres PU-fondet for disposisjon i 

2023.  

- To av utviklingsprosjektene i note 4 realiseres ikke: Film studieplan er skrinlagt, 

og det ble ingen aktuelle tiltak under Flyktningeprosjekt – læringstilbud. 

Henholdsvis 40 000 og 64 000 kr. avsettes til PU-midler i 2023 over PU-fondet.  

 

Vedtak:  Regnskap og balanse pr. 3. kvartal 2022 godkjennes. 

 

 PU-fondet tilføres totalt 134 000 kr. til bruk i 2023 i tråd med saksframlegget.         

 

                           

59/22 Evaluering av stillingsstruktur 

 

Stillingsstrukturen skal tas opp til evaluering en gang i året. Staben mener at arbeids-  

og ansvarsfordelingen fungerer godt, og har ingen forslag til endringer på stillingenes 

innhold. Den 50 % faste studierådgiverstillingen som i mars ble vedtatt videreført med 

nye arbeidsoppgaver er tatt inn i dokumentet, med tilhørende oppdatering av stillingenes 

beskrivelser.  

 

Vedtak:  Stillingsstrukturen videreføres med de justeringene som er gjort i 

dokumentet. 

 

 

60/22 Revidering av personalreglene 

 

Personalreglene ble sist revidert i 2018. Fornyelse av disse er forhandlet fram i staben 

denne høsten, og legges fram for styret til endelig behandling. De største prinsipielle 

endringene handler om bruk av egenmeldingsdager med ubegrenset antall egen-

meldingsperioder, permisjon med lønn ved planleggingsdager i barnehage, SFO og 

barneskole, og miljøvennlige tjenestereiser.   

 

Vedtak:  Forslag til reviderte personalregler godkjennes.  

 

 

61/22 Lønnsforhandlinger 

 

Det er i midten av november kommet til enighet i lønnsoppgjøret mellom KA og 

organisasjonsmedlemmene. I tillegg til faste tillegg i lønnsgruppene, er det satt av en 

lokal pott til fordeling. Lokale forhandlinger om lokal pott er gjennomført i tråd med 

retningslinjene i hovedtariffavtalen og lønnspolitikken i K-stud, med daglig leder som 

ansvarlig på vegne av K-stud.  

 

Det gjennomføres egne lønnsforhandlinger i K-stud sitt styre med daglig leder. Denne 

saken legges fram på neste styremøte.  

 

Vedtak:  Styret tar til etterretning at stillinger i K-stud som er plassert i lønnsgrupper 

justeres i henhold til lønnsoppgjøret 2022, og at det er fastsatt en lokal pott 

til fordeling.  

 

Styreleder og nestleder gjennomfører lønnssamtaler med daglig leder, og gir 

en innstilling til styret for behandling under styremøtet i januar 2023.   
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62/22 Avslutning av medlemskap 

 

Det henvises til juni-møtets sak 36/22 Årsrapporter medlemsorganisasjoner. 

Skjærgårdsgospel er en stiftelse som innførte et årlig informasjonsmøte for å oppfylle 

våre krav til demokratisk organisering da de for en del år tilbake søkte om medlemskap  

i K-stud. Det viser seg at de for 2,5 år siden endret praksis, og fjernet paragrafen om 

årlig informasjonsmøte fra vedtektene sine. Som en konsekvens av dette, avsluttet  

K-stud medlemskapet med virkning fra 30 september i år. De er ikke tildelt tilskudd i den 

perioden som de ikke lenger var berettiget medlemskap.  

 

Vedtak: Styret tar avslutningen av medlemskapet til Skjærgårdsgospel til orientering.  

 

 

63/22 Endringer i medlemskap for lokale organisasjoner 

 

Etter kravet fra myndighetene om at alle medlemsorganisasjoner i K-stud skal ha fullt 

medlemskap med stemmerett på årsmøtet, er det flere endringer i medlemslisten. I tråd 

med vedtakene fra det ekstraordinære årsmøtet i september og styrets september-møte 

(styresak 50/22 Ny praksis, endring av medlemskategori for lokale organisasjoner), fikk 

de det gjelder tilbud om å søke om endring av medlemskapet i K-stud fra organisasjon 

med samarbeidsavtale til fullverdig medlemsorganisasjon. 

 

Tre av organisasjonene meldte tilbake at de ikke vil videreføre tilknytningen til K-stud.  

To organisasjoner responderte ikke, derfor har samarbeidsavtalen med dem opphørt fra 

og med fristen den 1.10.22. Dette gjelder henholdsvis:  

- KRIMS Trondheim  

- Credokirken Studieråd 

- Ynglingeforeningen 

- Kirken i Dalen 

- Haugeinstituttet (de ville uansett miste medlemskapet pga. manglende årsrapport 

og opplæringsvirksomhet, etter siste innmeldingsfrist den 1.10.22)  

 

Ti organisasjoner søkte og fikk innvilget endring av medlemskategori til fullverdig 

medlemsorganisasjon gjeldende fra 1.10.22:  

- Søgne Menighetsforening 

- Den Eritreiske Evangelisk Lutherske Kirke I Norge 

- Stavanger International Church 

- Hope4u (tidligere Klesutdeling) 

- Mercy House 

- Nordic Chinese Christian Church in Oslo 

- Kingdom of God Light of Christ 

- Troens Ord Sandefjord 

- Doxa Bibelsenter 

- Guds Menighet 

 

Pr. 1.10.22 har K-stud 78 medlemsorganisasjoner.   

 

Vedtak:  Informasjonen om endringer av medlemskap i K-stud tas til orientering.  

 

 

64/22 Søknader om medlemskap    

 

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

for medlemsbehandling. 

 

Vedtak: Søknaden fra Hauge Business Network om medlemskap i K-stud avslås med 

bakgrunn i demokratiske og ideelle krav til medlemskap.  
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Med bakgrunn i vedtakene fra det ekstraordinære årsmøtet, tolker styret at 

det har mandat til å ta opp nye lokale organisasjoner som medlem av K-stud, 

i påvente av formelt vedtak om vedtektsendringer på ordinært årsmøte i 

2023.  

 

Finsland Bedehus tas opp som medlem av K-stud med virkning fra og med 2. 

halvår 2022 under forutsetning av at de vedtektsfester at årsmøtet deres skal 

behandle virksomhetens (års)planer. Dette også i påvente av formelt vedtak 

om vedtektsendringer på ordinært årsmøte for K-stud i 2023.  

 

 

65/22 Retningslinjer valg 

 

Med bakgrunn i erfaringer fra stemmegivning under årsmøter har styret bedt administra-

sjonen komme tilbake med forslag til endringer i retningslinjene for gjennomføring av 

valg. Ved dagens ordning får representantene utdelt dobbelt sett med blanke stemme-

sedler til valg av faste og vararepresentanter: en lapp pr. stemme de møter med.  

 

Retningslinjene skal på best mulig måte legge til rette for at stemmegivning og opptelling 

av stemmer gjennomføres sikkert og effektivt, spesielt i forhold til at representantene 

møter med forskjellig stemmevekt. Fire alternativer er vurdert ut ifra kostnad, intuitiv og 

effektiv stemmegivning, tidsbruk og feilmargin ved opptelling av stemmer, samt 

forberedelser til valg.  

 

Det konkluderes med at det viktigste er å ha tydelig instruksjon på skjerm i lokalet og 

klar beskjed fra dirigentbordet om hvordan valget skal gjennomføres. Endringsforslaget 

åpner opp for bruk av to av alternativene: Stemmesedler skal ha fargekode eller 

angivelse av hvilket valg det gjelder.  

 

Elektronisk løsning som tar hensyn til vekting av stemmer faller for dyrt, og fordelene 

ved ferdig trykte sedler for avkrysning og fritekstfelt ved benkeforslag og varavalg veier 

ikke opp mot andre forhold.  

 

Vedtak:  Forslag til reviderte Retningslinjer for valg i K-stud godkjennes.  
 

 

66/22 Årsmøte 2023, fagsamling  

 

I juni-møtet vedtok styret under sak 41/22 Medarbeiderkurs - Årets kurs 2023: 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.  

 

I forslaget til program er det lagt inn en ny tittel: Å drive frivillig virksomhet lokalt.  

Med undertittelen: Hvordan være relevant og engasjere frivillige og ledere til videre 

innsats etter pandemien, og Frivillighetens år? 

 

Styret slutter seg til det foreslåtte innholdet, og uttrykker behov for å løfte og utfordre 

oss på en positiv måte. Oppslutning og deltagelse etter pandemien er ikke utelukkende 

synkende, og dette må også fanges opp. Styret har noen justeringer i tittelen slik at den 

spisses mer.  

   

Vedtak: Forslag til program for fagsamlingen under årsmøtet 2023 godkjennes med ny 

tittel:  

 

Frivillig virksomhet lokalt 

Hvordan engasjere frivillige til videre innsats etter pandemien, og 

Frivillighetens år? 
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67/22 Handlingsplan 2023 

 

Styret var invitert til å drøfte satsningsområder i 2023, med bakgrunn i 

administrasjonens forslag til handlingsplan for 2023.   

 

Vedtak: Forslag til handlingsplan 2023 godkjennes, med følgende endring i kapitlet 

Pedagogisk virksomhet, pkt. 1:  

 

Stimulere til mangfold ved inkludering og tilrettelegging av opplæringen for 

de som har behov for det  

   

 

68/22 Framtidig strategiplan, noen veivalg om Årets kurs  

 

K-stud har lang tradisjon for å arrangere medarbeiderkurset «Årets kurs». Staben er i 

gang med å evaluere kurskonseptet, vurdere hva Årets kurs skal være i fremtiden og 

alternative måter å bruke midler til medarbeideropplæring på. Aktuelle spørsmål:  

Lønner det seg å bruke så mye penger på Årets kurs, og hvor aktuelt er det for 

medlemsorganisasjonene våre? Vi når ikke så bredt ut som vi ønsker, kan konseptet 

endres eller midlene brukes på andre måter for å fremme kompetanseutvikling internt i 

medlemsorganisasjonene? Saken inneholdt også seks skisserte alternativer.  

 

Styret ble invitert til å drøfte problemstillingene og komme med innspill til det videre 

arbeidet. Det kom opp forslag om å ha regionale kurs: under samme lest som dagens 

kurs eller dagskurs, ev. regionkurs hvert andre år og finne andre arenaer det neste året, 

og å gjennomføre en pilot i en region for å prøve det ut. Videre ble det foreslått å invitere 

medlemsorganisasjonene til en delingsarena om Årets kurs (dagsmøte/nettkurs), der vi 

deler og reflekterer om hva som fungerer og er populært for å se hva som kan være 

aktuelt i fortsettelsen. Forslagene om å bidra med å holde seminarer eller å være 

medarrangør under andres arrangement kan være aktuelt. 

 

Vedtak: Administrasjonen bes jobbe videre med saken i tråd med innspill fra styret.  

 

Forslag til løsning legges fram på mars-møtet, før planleggingen av ev. Årets 

kurs 2024 skal starte opp.   

 

 

 

PEDAGOGISK ARBEID 
 

 

69/22 Medarbeiderkurs 2023      

 

Programmene for Årets kurs 2023 ble ferdigstilt tidlig i høst, og vi har siden oktober vært 

godt i gang med markedsføringen av kursene. Kursprogrammene kan lastes ned på 

nettsiden: Årets kurs 2023.  

 

Vedtak:  Kursprogrammene for Årets kurs 2023 tas til orientering.  

 

 

70/22 Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid 2023/24      

 

K-stud tildeler hvert år i midler til pedagogiske utviklingsprosjekter som skal settes i 

gang året etter. Midlene utbetales over neste års budsjett. Etter styrets vedtak i juni i år, 

skal det settes av 500 000 kr til PU-midler i budsjettet for 2023. Midlene skal vanligvis 

både dekke gjeldende tildeling og midler til 2. prosjektår ved fjorårets tildeling. 

Søknadsmengden er ekstra stor i år. Administrasjonen foreslår omdisponering av 

budsjettmidler, slik at vi har 634 000 kr til disposisjon, se sak 58/22 Regnskap og 

balanse 3. kvartal 2022. På denne måten kan vi bidra til realisering av flere prosjekter. 

https://www.k-stud.no/bli-med-pa-arets-kurs-2023/
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K-stud har som praksis å heller gi mer tilskudd til færre prosjekter, enn å gi litt til flere. 

På denne måten blir prosjektene mer robuste og kan i større grad gjennomføres med de 

ambisjonene som er lagt til grunn. I tillegg til økning av potten, er likevel enkelte 

tildelinger redusert noe for å gi rom til flere prosjekter.   

 

Vedtak:  Forslag til tildeling av PU-midler for 2023/24 godkjennes.  

 

 

71/22 Revidering av kriteriene for pedagogisk utviklingsarbeid      

 

Staben er i gang med å evaluere innretningen av PU-midlene. Styret ble invitert til å 

komme med innspill til to problemstillinger: 1) om kostnader til egne, fast ansatte 

fortsatt skal være tilskuddsberettiget og 2) om forlag fortsatt skal ha rett til å søke, eller 

om det kun skal gjelde medlemsorganisasjoner.  

 

Styret la mest vekt på å prioritere medlemsorganisasjonene, ev. også forlag som 

samarbeider med en eller flere av dem. Samtidig ble det argumentert for å støtte 

forlagene når de lager materiell som er til en god hjelp i opplæringen. Fokuset må  

ligge på pedagogisk utvikling.  

 

Styret mener at kostnader til fast ansatte fortsatt kan tas med i tilskuddsgrunnlaget.  

Det stimulerer til kvalitet at ansatte involveres, og uten ansatte blir det ingen prosjekter. 

En passende prosentvis administrasjonsandel kan være en mulig løsning. Styret ber også 

administrasjonen å se på forholdet til frivilliges innsats.  

 

Vedtak:  Administrasjonen bes jobbe videre med saken i tråd med innspill fra styret.  

 

Forslag til reviderte kriterier for Pedagogiske utviklingsmidler legges fram på 

mars-møtet slik at ev. endringer kan iverksettes og varsles før utlysningen i 

juni.  

 

 

 

TILSKUDDSFORVALTNING 
 

 

72/22 Rutine for håndtering av personopplysninger  

 

Revidering av rutiner for håndtering av personopplysninger, personvernerklæring og 

kartleggingen av personopplysninger skal behandles av styret i november/desember 

hvert år.  

 

Staben har gått gjennom GDPR-årshjulet. Staben vurderer at GDPR rutinen og 

personvernerklæringen fungerer etter hensikten, og at kartleggingen av 

personopplysninger er dekkende. Rutinen følges, og det er ikke funnet avvik.  

 

Vedtak: K-stud sine rutiner for håndtering av personopplysninger, 

personvernerklæringen og kartleggingen av personopplysninger er 

tilfredsstillende. Dokumentene videreføres.   

 

Referatet fra gjennomgangen av personopplysninger tas til orientering.  
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INTERESSEPOLITIKK  
 

 

73/22 Statsbudsjett 2023  

 

Informasjon om budsjettforslaget:  

Statsbudsjettet 2023 (k-stud.no) 

Viderefører tilskudd til studieforbundene (vofo.no) 

 

K-stud har bedt om møter med representanter fra de fleste partiene i Kulturkomiteen på 

Stortinget, samt KrFs «skyggerepresentant» for å snakke om studieforbundsordningen 

og hvordan den fungerer, hvordan studieforbund kan være med på å oppfylle kultur- og 

frivillighetspolitiske mål, statsbudsjettet for 2023, bevilgningen til Vofo, heldigitale kurs 

som en permanent ordning samt evaluering av studieforbundsordningen etter delingen 

mellom to departement. Hovedhensikt: sikre at forslaget til satsbudsjett opprettholdes 

(ikke kuttes under forhandlingene med SV), få inn en prisjustering av grunntilskuddet til 

studieforbund og tilskuddet til Vofo, og få politisk støtte til en forskriftsendring som 

tillater heldigitale kurs.   

 

Vi fikk møter med SP, H og FrP. Vi hadde med oss representanter fra medlems-

organisasjonene våre, og det har vi gode erfaringer med. Vi får også møte med en 

rådgiver i AP over nyttår om de langsiktige linjene. Vofo deltok på den offentlige 

høringen i Kulturkomiteen, hvor vår daglige leder var med som Vofos styreleder.  

 

Vedtak: Informasjonen om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 og det 

interessepolitiske arbeidet for bedre rammebetingelser for studieforbundene 

og Vofo tas til orientering.  

 

 

74/22 Vofos strategiprosess 

 

K-stud har sendt innspill til Vofos strategiprosess fram mot ny strategiplan som skal 

behandles i mai 2023.  

  

Vedtak: Innspillene som er sendt inn til Vofos strategiarbeid tas til orientering.  

 

 

 

ANDRE SAKER 
 

 

75/22 Orienteringssaker   

 

 

a) Godkjente studieopplegg – permanente  

 

• Hva er greien med…; Hermon forlag 

• Hvordan snakke med barna om Gud; Veritas forlag 

• Så sier Herren, Bibelens profeter og deres budskap; Luther forlag 

• Mens vi venter på et under; Lunde forlag 

 

b) Besøk/kontakt/møter 

 

 

Alle ansatte:  

26. sept. Gjennomgang pensjonsavtalen med Sparebank 1 

 

 

https://www.k-stud.no/statsbudsjettet-2023/
https://vofo.no/om-vofo/nyheter/viderefoerer-tilskudd-til-studieforbundene-i-forslaget-til-statsbudsjett-for-2023/
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Hege  

13. sept. Møte om nettside med Dinamo 

15. sept. Møte om videre samarbeid om Kulturdepartementets strategi for 

kulturfrivilligheten med de organisasjoner som var på møte med 

statssekretæren i Kulturdepartementet om denne saken (som styreleder i 

Vofo) 

20. sept. Medlemsmøte Vofo om: Læringskonferansen 2023. Regelverk, oppfølging 

av tilsyn, tilretteleggingstilskudd og elektroniske kurs. Innspill til 

statsbudsjettet 2024. Politikkutvikling for kulturfrivilligheten. Samarbeid 

med Senteret for et aldersvennlig Norge 

21-22. sept. Kirkemøtet i Trondheim, gjest 

26. sept.  Møte med Dinamo om ny nettside, presentasjon av webdesign v1 

27. sept.  AU-møte Vofo 

28. sept. Intervju med KPK om K-studs 70 års jubileum 

30. sept. Styremøte EAEE (observatør) 

6. oktober Budsjettlunsj i Vofo om statsbudsjett 2023 

8. oktober  Innledning på Senterpartiets Studieforbunds studieledersamling, som 

styreleder i Vofo og leder i K-stud. Innledet om ytringsfrihet og demokrati, 

hva kan studieforbundene gjøre 

17. oktober Møte med Senterpartiet 

19. oktober Trosopplæringskonferansen, gjest og møte med arrangørene og inviterte 

organisasjoner 

arrangør: IKO i samarbeid med Dnk, KA og Kirkens Nødhjelp 

21. oktober Møte med Høyre 

24. oktober Arbeidsgruppemøte prosjekt TG-studieoppplegg 

25. oktober Høring i Kulturkomiteen på Stortinget (som styreleder i Vofo) 

26. oktober Møte med Frp 

1. nov.  KNIF-dagen, Lederforum 

2. nov.  Styremøte EAEE (observatør) 

7. nov.  Møte med revisor, gjennomgang internkontroll m.m. 

8. nov.  Webinar i regi av NaMu om opprettelse av smågrupper, minnet om 

muligheten til å søke K-stud om tilskudd 

11. nov.  Nettkurs i KA om lokale forhandlinger 

15. nov.  Webinar KA om gjennomføring av lønnsoppgjøret 

16. nov.  Medlemsbesøk hos NKSS 

17. nov.  Medlemsbesøk via Teams med NMS 

 

 

Guro 

13. sept. Møte om nettside med Dinamo 

16. sept. Arbeidsgruppemøte Vofo om tilskuddsportalen 

20. sept. Medlemsmøte Vofo om: Læringskonferansen 2023. Regelverk, oppfølging 

av tilsyn, tilretteleggingstilskudd og elektroniske kurs. Innspill til 

statsbudsjettet 2024. Politikkutvikling for kulturfrivilligheten. Samarbeid 

med Senteret for et aldersvennlig Norge 

26. sept.  Møte med Dinamo om ny nettside, presentasjon av webdesign v1 

28. sept. Møte med Kirkerådet om studieplan for konfirmanttiden 

17. oktober Møte med Senterpartiet 

17. oktober Webinar i Vofo om funksjoner i eApply (tilskuddsportalen) 

19. oktober Trosopplæringskonferansen, stand  

arrangør: IKO i samarbeid med Dnk, KA og Kirkens Nødhjelp  

21. oktober Møte med Høyre 

26. oktober Møte med Frp 

3. nov. Medlemsbesøk med Norges Unge Katolikker 

16. nov. Arbeidsgruppemøte Vofo om tilskuddsportalen 
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Pål Kristian 

15. oktober LedAgder, stand (Lederkonferanse i Pinsebevegelsen)  

20-21 okt.  Pinsebevegelsens Medarbeidersamling, stand 

7. nov.  Møte med revisor, gjennomgang internkontroll 

 

I tillegg har han stadig hatt en-til-en-samtaler om K-stud/tilskuddsmulighetene med 

ledere i ulike menigheter og sammenhenger der han deltar eller har hatt 

forkynneroppdrag utenfor jobben i K-stud. 

 

 

Åse 

20. sept. Medlemsmøte Vofo om disse sakene: Læringskonferansen 2023. Regelverk, 

oppfølging av tilsyn, tilretteleggingstilskudd og elektroniske kurs. Innspill til 

statsbudsjettet 2024. Politikkutvikling for kulturfrivilligheten. Samarbeid 

med Senteret for et aldersvennlig Norge 

21. sept Teamsmøte Vofo Trøndelags fylkesutvalg (observatør av mangel på en 

repr. fra K-stud i utvalget) 

6. oktober Budsjettlunsj i Vofo om statsbudsjett 2023 

17. oktober Webinar i Vofo om funksjoner i eApply (tilskuddsportalen) 

17. oktober Styremøte i K-stud Viken 

19. oktober Trosopplæringskonferansen, stand  

arrangør: IKO i samarbeid med Dnk, KA og Kirkens Nødhjelp 

20. oktober Læringskonferanse Vofo Møre- og Romsdal 

28–29. okt. Konferansen: Gi Jesus videre, stand 

3. nov. Medlemsbesøk med Norges Unge Katolikker 

5. nov. Generalforsamling Søndagsskolen, stand 

16. nov.  Medlemsbesøk hos NKSS 

   

 

c) Statistikk kursvirksomhet, status 

Det ble ikke kapasitet til å sette opp kursstatstikk til møtet. Vi har inntrykk av at 

kursvirksomheten er på vei oppover igjen, men prognosen er lavere enn ved et normalår.   

 

 

d) Tilsyn 

K-stud sendte inn dokumentasjon på endret praksis angående medlemmer med 

samarbeidsavtale til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse før fristen den 

1.10.22. Vi har ikke mottatt melding om lukking av tilsynet (avslutning av saken).  

 

 

e) Generalforsamling og veivalg EAEE 

European Protestant and Anglican Network for life-long Learning (EAEE) hadde sin 

utvidede generalforsamling i Paris den 15-17 november. Sentralt på agendaen sto ulike 

veivalg for EAEEs framtid - skal organisasjonen slå seg sammen med OIKOS nett, eller 

fortsette alene som et nettverk eller en formell organisasjon. Fra K-stud deltok styreleder 

Harald Skarsaune og styremedlem Ragnhild Ljøkjel Knotten. De informerte styret om 

forhandlingene, og fortalte at styret har fått to år på seg til å trekke en konklusjon. 

Styreleder Harald og daglig leder Hege Irene ble begge valgt inn i EAEEs styre for en  

to-års periode. Veronika Matějková fra Den tsjekkiske republikk ble valgt som ny 

styreleder.  

 

 

f) Vofinar 

Vofo vil bidra til kompetanseheving blant studieforbundene og deres medlems-

organisasjoner, og har nå startet en serie med nyttige tips og gode råd, som de håper vi 

vil ha nytte av i den daglige driften. Dette er små nettbaserte minikurs som de kaller 

Vofinar. Det aller første Vofinaret handler om hvordan man kan ta kontakt med en 

politiker og gjennomføre et møte, for å få satt viktige saker på den politiske 

dagsordenen, både lokalt og regionalt. Se Vofinar (vofo.no)  

https://www.vofo.no/om-vofo/nyheter/vofinar/
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Forslag til vedtak:  Informasjonssakene tas til orientering.  

 

 

 

76/22 Eventuelt    

 

Det var ingen saker under eventuelt.   


