Referat fra styremøtet i Studieforbundet kultur og tradisjon
22 september 2022
Møtested: Lokalene til Human-etisk forbund i Brugata 19, Oslo
Møtedeltakere; Marit Jacobsen (styreleder) Magni Hjertenes Flyum (nestleder) Jorunn Henriksen,
Joachim Svendsrød, Marit Mørtsell, Rønnaug Ust (1 varamedlem) og Reidun Horgen (2 varamedlem)
Forfall; Hanna Sønsteby og Hege Winje
Fra kontoret; Kjærsti Gangsø

Sak 28/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak;
Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 29/2022 Referat fra styremøtet 01 juni,
Vedtak;
Referat fra styremøtet 01.06.2022 godkjennes

Sak 30/2022 Orienteringer
Styret ble orientert om disse sakene:
1) Status strategi- og virksomhetsplan, tiltak 2022
2) Lederprogrammet
3) Kursportalen
4) Nytt fra Vofo, herunder om igangsatt strategiprosess
5) Nytt fra Kulturalliansen
6) Nytt fra Hjerleid Handverksskole
7) FNV, årsmøte og ledersamling i Helsinki 29-30 sept.
8) Status kontoret
Vedtak:
Informasjonen blir tatt til orientering

Sak 31/2022 Oppfølgingssaker

Kontoret ba om innspill på tre saker som ligger i planene, men som ikke er effektuert enda. Det gjelder
saken om å kople alle studieplanene til FNs bærekraftsmål, om digitalt kurslærerkurs og mulighet for å
lage en digital kurslærerattest.
Vedtak:
1. Arbeidet med å kople alle studieplaner til FNs bærekraftsmål utsettes.
2. Styret innspill til arbeid med digitalt kurslærerkurs og mulig kurslærerattest tas med i videre
arbeid.

Sak 32/2022 Regnskapsrapport pr 31.08.2022
Vedtak:
Regnskapsrapport pr 31.08.2022 blir tatt til orientering.
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Sak 33/2022 Arendalsuka 2022, evaluering
Kontoret la fram kort evalueringsrapport om deltakelsen i Arendalsuka. Studieforbundet deltok med fire
ansatte og flere av styremedlemmer. Studieforbundet arrangerte ett seminar, deltok på 16 seminar
arrangert av andre og hadde fire politikersamtaler.
Vedtak:
Arendalsuka er en viktig og konstruktiv arena for å bygge nettverk og kompetanse. Evalueringen blir tatt
til orientering og Studieforbundet vil prioritere deltagelse i 2023.

Sak 34/2022 Statsbudsjettet 2023 og 2024
Kort samtale om forventninger til statsbudsjettet 2023 og 2024.
Vedtak:
Saken tas til orientering. Kontoret følger opp.

Sak 35/2022 Medlemskapskriterier, krav om endring

Det foreligger pålegg fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir om at alle som mottar
voksenopplæringsmidler skal ha demokratisk innflytelse i studieforbundene. Det betyr at ordningen med
samarbeidsavtaler må avvikles. Studieforbundet har pr august har 29 organisasjoner med
samarbeidsavtale. Flere av disse arrangerer ikke kurs.
Når styrevedtak er gjort må vi sende informasjon til aktuelle lagene og be dem bekrefte at de ønsker
medlemskap.

Styret diskuterte kontorets forslag til tiltak.
Vedtak:
Med bakgrunn i vedtak fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om at alle organisasjoner
som mottar voksenopplæringstilskudd skal ha demokratiske rettigheter iverksettes tiltak umiddelbart.
1)
2)
3)
4)

Styret foreslår vedtektsendring med endring i paragraf for medlemskap og stemmefordeling
Det avholdes ekstraordinært årsmøte høsten 2022
Organisasjoner med samarbeidsavtale tilbys ordinært medlemskap
Organisasjoner med samarbeidsavtale som ikke tilfredsstiller krav om at
medlemsorganisasjoner skal ha regional eller nasjonal utstrekning tilbys ikke medlemskap.

Sak 36/2022 Vedtektsendring
Med bakgrunn i sak 35/2022 foreslår styret endring i vedtektene.
§3.

MEDLEMSKAP
1. Medlemmer i Studieforbundet kultur og
tradisjon er ideelle organisasjoner som virker i
samsvar med formål og virksomhetside til
Studieforbundet kultur og tradisjon. For å bli
medlem må organisasjonene være
demokratisk oppbygde og ha kursaktivitet med
minst 500 kurstimer i gjennomsnitt de siste tre
årene.
2. Søknader om medlemskap avgjøres av
årsmøtet.

Forslag ny tekst:
1. Medlemmer i Studieforbundet kultur og tradisjon er
ideelle organisasjoner som virker i samsvar med
formål og virksomhetside til Studieforbundet kultur
og tradisjon. For å bli medlem må organisasjonene
være demokratisk oppbygde.
2. Søknader om medlemskap blir avgjort av styret.
Søknader fra organisasjoner som flytter fra et
annet studieforbund, eller andre søknader som
styret vurderer som særlig prinsipielle skal
avgjøres av årsmøtet.
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3. Medlemsorganisasjoner som ikke har hatt kurs
i de siste tre årene vil miste sin status som
medlemmer. Det er årsmøtet som beslutter
dette, etter innstilling fra styret.

3. Medlemsorganisasjoner som ikke har hatt kurs i de
siste tre årene vil miste sin status som medlemmer.
Det er årsmøtet som beslutter dette, etter innstilling
fra styret.

4. Organisasjoner som har færre kurstimer

4. Organisasjoner som på eget initiativ ønsker å
melde seg ut av Studieforbundet kultur og tradisjon
må gjøre dette skriftlig innen 1. februar året før
medlemskapet opphører.

enn 500 timer i gjennomsnitt de siste tre
årene kan søke om samarbeidsavtale.
Styret behandler søknader om
samarbeidsavtale eller opphør av slike
avtaler.
5. Organisasjoner som på eget initiativ ønsker å
melde seg ut av Studieforbundet kultur og
tradisjon må gjøre dette skriftlig innen 1.
februar året før medlemskapet opphører.

Ved mislighold/misbruk av offentlige midler eller
brudd på forbundets regler og vedtekter kan
vedkommende organisasjon ekskluderes.
Eksklusjon avgjøres av årsmøtet.

Ved mislighold/misbruk av offentlige midler
eller brudd på forbundets regler og vedtekter
kan vedkommende organisasjon ekskluderes.
Eksklusjon avgjøres av årsmøtet.
§4.

ÅRSMØTET
1. Studieforbundet kultur og tradisjons høyeste
organ er årsmøtet.

§4.

2. Medlemsorganisasjonene oppnevner
delegater med vara til årsmøtet. Stemmene
vektes etter kurstimer rapportert til
Kompetanse Norge.
0
- 5.000 - 1 stemme
5.001 - 15.000 - 2 stemmer
15.001 - 30.000 - 4 stemmer
30.001 - 45.000 - 6 stemmer
45.001 - 9 stemmer

2. Medlemsorganisasjonene oppnevner
delegater med vara til årsmøtet. Stemmene
vektes etter innrapportert kurstimer.
0 – 1.000
1 stemme
1.001- 5 000
2 stemmer
5.001 - 10.000
3 stemmer
10.001 - 20.000
5 stemmer
20.001 - 40.000
7 stemmer
40.001 - 60.000
9 stemmer
mer enn 60.000
10 stemmer

Styret møter på årsmøtet med tale- og
forslagsrett, men har ikke stemmerett.
Organisasjoner med samarbeidsavtale har
møte- og talerett på årsmøtet.

Styret møter på årsmøtet med tale- og
forslagsrett, men har ikke stemmerett.

§10.
§10.

OPPLØSNING
Spørsmål om oppløsning av Studieforbundet
kultur og tradisjon kan bare behandles på
årsmøtet. Forslaget må sendes styret innen 1.
januar. Det kreves 2/3 flertall for at saken skal
kunne henvises til endelig behandling på et
ekstraordinært årsmøte, som holdes innen 3
måneder. Vedtak om oppløsning krever 3/4
flertall.

ÅRSMØTET
1. Studieforbundet kultur og tradisjons høyeste
organ er årsmøtet.

OPPLØSNING
Spørsmål om oppløsning av Studieforbundet
kultur og tradisjon kan bare behandles på
årsmøtet. Forslaget må sendes styret innen
1. januar. Det kreves 2/3 flertall for at saken
skal kunne henvises til endelig behandling
på et ekstraordinært årsmøte, som holdes
innen 3 måneder. Vedtak om oppløsning
krever 3/4 flertall.
Ved oppløsning skal eventuelle eiendeler
tilfalle nærliggende formål. Valg av formål
skal avgjøres av årsmøtet.
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Vedtak;
Forslag til endret tekst på paragraf 3,4 og 10 godkjennes og legges fram på ekstraordinært årsmøte for
endelig behandling.

Sak 37/2022 Ekstraordinært årsmøte høsten 2022

Med bakgrunn i endringer som må gjøres med vedtektene, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte.
Varsle må sendes ut senest 2 måneder før møtet og sakspapir sendes ut senest 4 uker før møte
Vedtak;
Det blir innkalt til digitalt ekstraordinært årsmøte 28.11.2022 kl 12.30. Saker som behandles er vedtektsendring
og opptak av nye medlemsorganisasjoner. Kontoret avklarer møtefunksjonærer sammen med styreleder.

Sak 38/2022 Rutiner for informasjon til medlemsorganisasjonene
Kontoret la fram forslag om rutiner for håndtering av medlemsorganisasjonenes medvirkning i
høringsinnspill og rutiner for utsending av medlemsinformasjon. Praksis med høringsinnspill som bygger
på etablert politikk fortsetter, og kun der det er nye synspunkt eller endring skal innspillene sjekkes ut
med styret.
Vedtak:
Studieforbundet forsetter dagens praksis med informasjonsflyt. Informasjon fra Departementet om
voksenopplæringsloven og forskrifter som har betydning for kursvirksomheten, skal alltid deles med
medlemsorganisasjonene.

Sak 39/2022 Eventuelt

Styret diskuterte håndtering av søknad om nye samarbeidsavtaler. Konklusjon er at nye søknader ikke
blir behandlet før etter ekstraordinært årsmøte.

Sekretær
Kjærsti Gangsø
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