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Referat fra styremøte 13-14.04.2015 
Møtet ble gjennomført i Stockholm i forbindelse med studietur 

Tilstede: Eli Ulvestad (leder), Solveig Torgersen Grinder (nestleder), Endre Kleiveland, Anne 

Langmoen, Kjell Helge Moe, Frode A Rismyhr og Tore Friis Olsen (1.vara) 

Forfall: Randi Grønbakken og Helen Hansen (2.vara) 

Fra kontoret: Kjærsti Gangsø (hele møtet) 

Tone Heskestad, Dag Lindvig, Sina Bråten Lunde, Bjørg Schultz, Liv Skogstad og Linda Aaboen deltok i 

behandling av sak 15/2015. 

 

10/2015 Referat fra styremøtet 13.02.2015 

Referat fra styremøtet ble gjennomgått 

Vedtak: 

Referat fra styremøtet 13.02.2015 godkjennes 

 

11/2015 Orienteringer 

Styret blir orientert om disse sakene; 

1) Høring fagskole  

2) Søknad Kulturdepartementet tilskudd teaterinstruktøropplæring  

3) Handverksskolen AS 

4) Kurslærersamling bunad og vevopplæringa 

5) Status kommunikasjonsplan 

6) Båtbyggerfaget, status for arbeidet 

7) Fag- og strukturendring i videregående opplæring 

8) Landsmøtet Forbundet KYSTEN 

Vedtak: 

Informasjonen blir tatt til orientering. 

 

12/2015 Samarbeid med LUFS, landslaget for nærmiljøskulen 

Studieforbundet undertegna LUFs sist forrige opprop for nærmiljøskulane  i 1999. Studieforbundet har 

ikke deltatt på arrangement eller støttet andre politiske utspill om saken etter signering. LUFS har 

samarbeidsavtale med Studieforbundet, men søker ikke om kursstøtte. Kontoret vurderer at dette er et 

viktig, men perifert saksområde og foreslår at vi ikke undertegner.  

Vedtak: 

Styret i Studieforbundet takker nei til å signere "Opprop om nærmiljøskulane" fra Landslaget for 

nærmiljøskulane. Vedtaket begrunnes i at saksområdet faller utenfor Studieforbundets vanlige 

arbeidsområder.  
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13/2015 1Million på rett kurs, prisutdeling 2015  

Det skal deles ut tre priser på årsmøtet. 2 priser av kr 5.000,- skal trekkes mellom  lag som har registrert 

med mer enn 5 flere deltakere i 2014 enn 2013. 1 pris kr 10.000 til fylke/organisasjon som kan vise til 

systematiske arbeid for vekst i deltakertall.  

Vedtak: 

a) Eli Ulvestad og Kjærsti Gangsø får fullmakt til å velge hvilken organisasjon/fylke som skal få prisen 

på kr 10.000. Det er ønskelig at prismottaker er til stede på møtet. Gro Holstad blir invitert til å lese 

begrunnelse og dele ut prisen.  

b) Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen blir bedt om å forestå trekking mellom lag med vekst i 

kursdeltakere.  

 

14/2015 Regnskapsrapport 15.03.2015 

Vedtak: 

Regnskapsrapport 15.03.2015 tas til etterretning. 

 

15/2015 Årsmøtet 2015 

Årsmøtet arrangeres 27.05.2015 på Felix konferansesenter, Aker Brygge Oslo. 

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen har takket ja til å innlede for årsmøtet. Styret gikk gjennom 

kjøreplan, gjennomføring og arbeidsfordeling. Valgnemnda er i gang med arbeidet. 

Møteleder  Eli Ulvestad 

Tellekorps og referent Kontoret 

Årsmelding 2014 Eli Ulvestad 

Regnskap 2014  Solveig Torgersen Grinder 

Budsjett 2016  Frode A Rismyhr 

Vedtak 

Årsmøtet gjennomføres i tråd med styrets innspill. Kontoret følger opp. 

 

16/2015 Forslag Årsmelding 2014 

Vedtak 

Årsmelding 2014 godkjennes med styrets merknader og legges fram for årsmøtet til endelig behandling. 

 

17/2015 Regnskap 2014 

Vedtak 

Regnskap 2014 med et underskudd på kr 266.836,- godkjennes og legges fram for årsmøtet til endelig 

behandling. Styret foreslår for årsmøtet at underskuddet dekkes av egenkapitalen. 
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18/2015 Forslag Budsjett 2016 

Styret gikk gjennom forslag til budsjett 2014 

Vedtak 

Forslag til budsjett 2016 blir godkjent og legges fram for årsmøtet til endelig behandling. 

 

19/2015 Opprop om utøvende studie i folkelig dans 
Folkedansfeltet i Norge har gått sammen om å be Staten ta ansvar for høyere utdanning for 

tradisjonsdansere. Studieforbundet er invitert til å signere oppropet.. 

Vedtak: 

Styret i Studieforbundet støtter oppropet om at det må legges til rette for høyere kunstfaglig utdanning 

for tradisjonsdans. 

 
 
Ved protokollen 
Kjærsti Gangsø 

 
 


